
Bescherm
wat je 
lief is

Univé Clubhuis

Kom winkelen in 
het Univé Clubhuis - 
kan ook online

Openings 
Actie
GRATIS  
schuimblusser
t.w.v. € 14,99

bij aankoop 
van twee
rookmelders



Het Univé Clubhuis. 
Een nieuw winkelconcept voor  
onze  leden en voor niet-leden.
Waarom? We vonden dat het verzekerings kantoor-oude-stijl  
wel toe was aan een  verfrissende metamorfose.  
Andere tijden,  andere belevenissen in de winkelstraat. 

In zo’n Univé Clubhuis kun je terecht voor nuttige  informatie en handige producten 
van kwaliteit. Geen  batterijen of chocolade repen, maar alles wat goed past bij een 
 verzekeraar die met je meedenkt. Denk aan veiligheid op reis, langer zelfstandig 
thuis blijven wonen als je wat ouder wordt, vrije tijd, preventie, een gezonde leefstijl. 
De sportspullen van Supporter van Sport. Bewegen! Je kunt er ook altijd wat doen 
samen. Iets heel sportiefs, al is het maar denksport. Het mag ook een actie vol 
 betekenis zijn, zoals een bijdrage aan de lokale goede doelen van ons Buurtfonds. 

Plus: alle saamhorigheid die je in een clubhuis verwacht. Bij Univé zijn we trots 
op ons coöperatieve gedachtengoed. We willen onze leden persoonlijk helpen; 
de  maatschappij mag best meeprofiteren, die betrekken we er gewoon bij. 

Laagdrempelig, dichtbij, een ontmoetingsplek in de buurt, even wennen misschien, 
maar wél een uitkomst! Je zult het zien.

Goed gezien, het is Leontien.
Het eerste Univé Clubhuis is open. 
In Schoonhoven, aan de Lopikerstraat. 
Een feit om te vieren, ludiek en ook 
sportief, zoals het hoort bij Univé 
Het Groene Hart. 

Onze bestuurder Bob Hansen stapte op 
de racefiets en beklom - virtueel - samen 
met vier voudig Olympisch kampioene 
Leontien van Moorsel de Cauberg uit de 
Amstel Gold Race. Bob deed geweldig zijn 
best, Leontien won, met twee  vingers in 
de neus. Helemaal niet erg! Univé heeft 
immers geen winstoogmerk?

Win een wielershirt met  
handtekening van Leontien!
Zo gemakkelijk is het: ga naar de website 
en beantwoorde de prijsvraag. 

Hij is steil, die gemene Cauberg. 
Hoe hard rijden de snelste wielerprofs 
naar de top?

 25 km/uur    35 km/uur    45 km/uur

univeclubhuis.nl/service/prijsvraag

Helemaal   
anders en toch  
aangenaam  
vertrouwd,  
typisch Univé.

Univé Clubhuis

univeclubhuis.nl
Op je gemak 

thuis winkelen



AngelEye
Rookmelder ST620
10 jaar garantie

24.50  LEDEN 22.66

Met speciale Thermoptek technologie 
(warmtestijging wordt meegewogen) 
geeft deze rook melder het snelst 
mogelijke én betrouwbare alarm.

AngelEye
CO melder CO-AE-9D
7 jaar garantie

46.99  LEDEN 43.47

Geavanceerde elektrochemische 
sensor voor koolmonoxide. Toont 
piek niveaus van gedetecteerde CO 
over een periode van vier weken.

AngelEye
Spray  
Schuimblusser 
600ml
Klasse A, B en F

14.99  LEDEN 13.87

Geschikt bij  beginnende 
brand van  vloeistoffen, 
 vetten en vaste  stoffen. 
Ook geschikt voor 
 elektriciteitbrand. 

AngelEye
Hittemelder HT-AE-630
10 jaar garantie

23.49  LEDEN 21.73

Door Thermistek technologie slaat 
de hittemelder direct alarm bij snel 
 ontwikkelende branden.

Bekijk het volledige aanbod op UNIVECLUBHUIS.NL

Brandpreventie

Bescherm 
wat je lief is!
In Nederland worden jaarlijks 1 
op de 67 woningen door brand 
 getroffen, wat neerkomt op ruim 
100.000 branden per jaar. Hiervan 
hadden 47 een fatale afloop.

De meeste slachtoffers van brand  vallen 
door het inademen van rook. Uit TNO- 
onderzoek blijkt dat rook melders het risico 
op dodelijke  slachtoffers vermindert. 

Het Bouwbesluit is op dit punt aan gepast: 
rook melders zijn vanaf 1 juli 2022 niet alleen 
verplicht voor nieuwbouw maar ook voor 
 bestaande bouw.

Rookmelders redden levens

AngelEye
Brandladder EL-2S-AE
Metaal - 4,5 meter

84.99  LEDEN 78.62

In een noodsituatie vanuit de 
eerste verdieping snel en eenvoudig 
te gebruiken. 

AngelEye
Rookmelders SB5-AE-BNLR
Twinpack - 5 jaar garantie

22.49  LEDEN 20.80

De optische rookmelder waarschuwt 
luid en duidelijk als er mogelijk brand 
uitgebroken is.

2x



Jako
Capri tight Run 2.0

39.99   LEDEN 35.99

Jako
Short Run 2.0

29.99   LEDEN 26.99

Craft
Visibility Vest
Supporter van Sport

39.95   ACTIE 27.95

CE-erkend zichtvest  
met 360° zichtbaarheid. 
Mesh panelen op de rug.

Supporter van Sport

Univé, Supporter van Sport.
Bij Univé vinden we sport niet alleen mooi; sporten en 
 bewegen is belangrijk om allerlei redenen. Om gezond en fit 
te blijven, om je goed te voelen in je lijf, om energie te tanken 
en om op een laagdrempelige manier mensen te leren 
 kennen. Goed voor de sociale contacten, veel minder risico 
op gezondheidsklachten. 

Omdat het zo belangrijk is, doen we er alles aan om  sporten 
voor iedereen toegankelijk te maken. Zo is Univé  bijvoorbeeld 
partner van het Fonds Gehandicaptensport en ondersteunen 
we in 2021 meer dan 40 projecten bij  lokale verenigingen 
en buurt initiatieven. Ook zijn we partner van Jantje Beton, 
samen  organiseren we het NK Stoep randen. En zo zie je ons 
op nog eens 250 grote en kleine  evenementen. 

Ook jij bent Supporter van Sport!
Koop je sportkleding met het label ‘Univé, Supporter 
van Sport’, dan ben je zelf ineens ook Supporter van 
Sport! Met  iedere aankoop draag je bij aan sportieve, 
 maatschappelijke initiatieven in het hele land.

Univé, Supporter 
van Sport.
Bewegen is belangrijk voor iedereen. Voor 
jong en oud, voor mensen met of zonder 
beperking. Van topsport tot breedte sport, 
van knusse  verenigingen tot grootse 
 evenementen. Met  Supporter van Sport  
is Univé er vaak bij betrokken. 

Jako
Tank top Run 2.0

18.99   LEDEN 17.09

30%
korting

Jako
Sporttas Champ
Supporter van Sport
65x29x40cm 

49.99  LEDEN 44.99



BioRacer
Jack Isolation Prof Bodyfit
Supporter van Sport • Univé

69.95   LEDEN 62.96

De jack is gemaakt van stof met een hoge  isolatie - 
 waarde waardoor het lichaam zijn  temperatuur beter 
kan behouden. Daarnaast ventileert de stof optimaal 
en heeft zweet afvoerende eigenschappen waardoor 
je jack altijd droog blijft.

BioRacer
Koersbroek Race Proven 2.0 lycra
Supporter van Sport • Univé

89.95 LEDEN 80.96

BioRacer
Wielershirt  
Race Proven km
Supporter van Sport •  
Univé

59.95   LEDEN 53.96

Jako
Rugzak Work
Supporter van Sport - 32x14x49cm

34.99 LEDEN 31.49

Bekijk het volledige aanbod op UNIVECLUBHUIS.NL



SecuStrip
Anti-inbraakstrip  
achterdeur
Buitendraaiend - lengte 230m

70.99  LEDEN 65.67

SecuStrip
Anti-inbraakstrip  
voordeur
Binnendraaiend - lengte 250cm

52.49   ACTIE 36.74

60% van de inbraken gaat nog altijd 
gewoon via de deur. Gemiddeld kost 
het slechts 30 seconden om met een 
koevoet in te breken. Ook bij deuren 
met modern hang- en sluitwerk.

De twee stalen profielen van deur en 
kozijn grijpen in elkaar bij het sluiten 
van de deur. Zo vormen ze samen een 
ijzersterke barrière tegen inbraak.

11 minuten inbraakwerend 6 minuten inbraakwerend

In Nederland vinden 
178 inbraken per dag plaats!
Volgens de cijfers van het CBS wordt er elk jaar ongeveer 
65.000 keer ingebroken in een woonhuis. Iedere keer weer 
een ramp, zelfs als de financiële schade is te overzien.  

Een inbraak is nooit helemaal te  voorkomen, maar je kunt 
veel doen om de kans flink te verkleinen. 

De beste 5 tips om inbraak te voorkomen
1. Vermeld nooit op social media of je antwoordapparaat 

dat je met vakantie bent.

2. Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, 
ook als je maar heel even weggaat.

3. Zet ladders en kliko's weg, zodat inbrekers ze niet kunnen 
gebruiken om omhoog te klimmen.

4. Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten 
bij afwezigheid.

5. Investeer in anti-inbraak toepassingen zoals een alarm, 
anti- inbraak strips op deuren en raambeveiliging.  
Een slimme investering om je persoonlijke spullen 
te  beschermen en het vervelende gevoel van een  
inbraak te voorkomen!

Inbraakpreventie

Verklein de  
kans op inbraak
met 95%
Geef inbrekers weinig kans en volg  
de richtlijnen van het Politiekeurmerk  
Veilig Wonen. Een paar van de 
 aanpassingen uit die  aanbevelingen  
zijn bij ons in de winkel te koop. 

30%
korting



SecuMax
Raambegrenzer Flex
Binnen- en buitendraaiend

30.99  LEDEN 28.67

De begrenzer maakt ventileren 
mogelijk en zorgt dat kinderen raam 
of balkondeur niet volledig kunnen 
openen.

SecuMax
Afsluitbaar raamgrendel

20.99  LEDEN 19.42

Deze grendel is ook geschikt voor 
draai-/kiep ramen.

SecuBar
Barrierestang Single
Lengte 60-110cm

41.99   ACTIE 25.19

Met het plaatsen van een barriere stang voor-
kom je inbraak via het klapraam. Een opening 
van 15cm is voor veel inbrekers namelijk al 
genoeg ruimte om in te breken. 

SecuMax
Raamslot 806

18.99  LEDEN 17.57

Het raamslot is smal is en past 
daardoor bijna altijd - ook op smalle 
houten, aluminium en kunststof 
kozijnen.

SecuMax
Raamuitzetter 720
Buitendraaiend (links en rechts)

23.49  LEDEN 21.73

Deze raamuitzetter kunt u op 
3 standen open zetten en maakt het 
mogelijk om veilig ventileren.

SecuMax
Schuifpuislot 807

20.99  LEDEN 19.42

Een standaard schuifpui is voor 
 inbrekers makelijk open te  breken. 
Dit slot voorkomt inbraak via 
deze weg.

40%
korting

SecuStrip
Anti-klimstrip
Formaat 50x4.5cm - 8 stuks

19.99  LEDEN 18.49

De beveiliging voorkomt het 
 opklimmen van schutting, muurtjes, 
regenpijp of dak. 
Deze strips weren ook dieren.

IN HET KOZIJN
OP HET KOZIJN

Bekijk het volledige aanbod op UNIVECLUBHUIS.NL



Woonveilig
Alarmsysteem 
Startpakket

299.00  LEDEN 284.05

Een draadloos alles-in-één 
alarm systeem om je huis of 
je kantoor slim te beveiligen. 
Dit pakket is eenvoudig uit 
te breiden tot 160 draadloze 
accessoires.

Inbraakpreventie

Woonveilig
Alarmstartpakket + gratis buitencamera 

418.00   ACTIE 299.00

Openingsactie: 
gratis WoonVeilig HD Buitencamera 
t.w.v. € 119,- bij aankoop van 
WoonVeilig Alarmsysteem Startpakket.

Woonveilig
HD Binnencamera

99.00  LEDEN 94.05

Het huis slim beveiligd met dag 
en nacht haarscherpe beelden 
en kraakhelder geluid

Beelden overal te bekijken met 
WoonVeilig App en via je online 
account.

Veilige 
leefomgeving
We werken samen met WoonVeilig.  
Samen creëren we een veilige leef-
omgeving voor jou. Geen zorgen  
meer of dat iemand je bezittingen  
beschadigt of ontvreemdt. 

Openings-
actie



Woonveilig
Bewegingsmelder

44.95  LEDEN 42.70

De melder signaleert bewegingen in 
combinatie met warmte. Wordt niet 
geactiveerd door huisdieren.  
Sluit de bewegingsmelder  
eenvoudig draadloos aan op  
het WoonVeilig Alarmsysteem.

Woonveilig
Deur-/raamcontact

34.95  LEDEN 33.20

Bij het openen van een deur of raam 
gaat het alarm af en worden jij en 
je contactpersonen automatisch 
gewaarschuwd.

Woonveilig
Rookmelder

54.95  LEDEN 52.20

Deze draadloze rookmelder zorgt 
ervoor dat niet alleen iedereen thuis 
maar ook buitenshuis gelijk per SMS, 
e-mail of telefonisch gewaarschuwd 
wordt bij  een beginnende brand.

Woonveilig
Buitensirene met  
alarmlicht

99.00  LEDEN 94.05

Zeer luide sirene en flitslicht.  
Zichtbare beveiliging vermindert de 
kans op inbraak met 90%. 
Sirene kan uitgeschakeld worden.

Woonveilig
Buitencamera HD

119.00  LEDEN 113.05

Deze buitencamera is een  perfecte 
 uitbreiding op je WoonVeilig Alarm-
systeem. 

De haarscherpe video beelden kun 
je overal bekijken via de WoonVeilig-
App.  Hierdoor kun je 24/7 zien wat er 
gebeurt bijvoorbbeeld voor je deur, 
in je (voor)tuin of bij je oprit.

Wij vinden dat iedereen zich veilig moet voelen 
in zijn huis én buurt. De Veiligebuurt app deelt 
informatie, laat buren makkelijker met elkaar 
communiceren en maakt het mogelijk om 
 eenvoudig belangrijke zaken te melden.

Direct contact zonder 06-nummer
De app plaatst je op basis van je postcode in de 
juiste groep. Persoonlijke informatie zoals een 
e-mailadres of telefoonnummer wordt niet met 
de gehele buurt gedeeld.

Samen inbraak 
voorkomen? 
De Veiligebuurt 
helpt

Gratis
in App Store en 

Google Play

veiligebuurt.nl

Bekijk het volledige aanbod op UNIVECLUBHUIS.NL



SecuCare
Veiligheidskit
26 stuk

14.95   ACTIE 9.00

Voordeelverpakking met 
 veiligheidsproducten.  
Helpt kinderen beschermen  
in huis. 

Voorkom beknelling van vingertjers 
bij het dichtklappen van de deur.

SecuCare
Deurstopper
2 stuks

5.99  LEDEN 5.54

SecuCare
Stopcontact-
beschermer
6 stuks

3.99  LEDEN 3.69

Voorkom dat kinderen hun vingers 
of een voorwerp in het stopcontact 
steken. Door draaibeweging met de 
stekker is het stopcontact gewoon  
te gebruiken.

SecuCare
Kastdeurgrendel
1 stuk

2.99  LEDEN 2.77

Vergrendelt kastdeuren en vitrine-
kasten door middel van een haak.

SecuCare
Veiligheidshaak
12 stuk

7.49  LEDEN 6.93

Voorkomt dat kinderen kastjes of 
laden openen.

SecuCare
Schuifsluiting
3 stuk

7.95  LEDEN 7.35

Kindveilig kastjes en lades 
 vergrendelen.

40%
korting

8 Veiligheidshaakjes 
6 Stopcontact beveiligers 
6 Stopcontactpluggen

Kindveiligheid

Veilige  
oplossingen
Kinderen zijn enthousiast,
kennen geen risico’s en zien geen
gevaren. Daarom gebeuren er
veel ongelukken met kinderen.

4 Hoekbeschermers 
1 Universele afsluiter 
1 Deurstopper



Life Hammer
Rode Kruis EHBO set  
'Voor onderweg'

12.95  LEDEN 11.98

Uitgebreide EHBO-set, in  
makkelijk te openen nylontas.

Life Hammer
Safety Vest Ultra
1-pack

5.49 LEDEN 5.08

4-pack

19.49 LEDEN 18.03

Extra plat veiligheidsvest: 
past onder de vloermat.

Life Hammer
Safety Belt Solution

18.99  LEDEN 17.57

Deze gordelgeleider zorgt ervoor dat 
de autogordel comfortabel over de 
schouder wordt geleid.

Life Hammer
Car Window Cleaner

14.95  LEDEN 13.83

Raamwisser (en ijskrabber)  
met telescopische stok. 

Life Hammer
Safety Torch Synergy

28.99  LEDEN 26.82

LED noodlamp en zaklamp in één.

LENS OMHOOG
LANTAARN

VERBRIJZELT
AUTOGLAS

SNIJDT
AUTOGORDELS

M
A

X 
13

0C
M

LENS OMLAAG
ZAKLAMP

Life Hammer
Safety Hammer Evolution

18.95   ACTIE 9.49

Gecertificeerde automatische  
veiligheidshamer met gordel snijder.

50%
korting

Mobiliteit

Veilig  
thuiskomen
Veiligheid voor jou en jouw gezin 
is belangrijk, natuurlijk ook 
 onder weg. Onze  producten bieden 
 bescherming bij  noodsituaties.

Bekijk het volledige aanbod op UNIVECLUBHUIS.NL



Om in aanmerking te komen voor onze ledenprijzen dien je je Univé-klantnummer te valideren. Die kun je vinden op je polisblad, rechts bovenaan.  
Alle acties zijn geldig t/m 16 juli 2021, tenzij anders vermeld. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Zolang de voorraad strekt. 
In onze webwinkel kunnen andere acties gelden. Opmaak- en of spelfouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé met zich meebrengen. 
Onze webwinkel is altijd open. Kijk voor de openingstijden van de winkel op www.univeclubhuis.nl/service/stores.

Ben je op zoek naar een andere woning? Starter op de woningmarkt? 
 Serieuze verbouwings  plannen? Flink besparen op je hypotheeklasten,   
bijvoorbeeld door je hypotheek over te sluiten?  
Meld je aan voor een gratis oriëntatiegesprek met één van onze 
 deskundige hypotheek adviseurs. 

Univé Clubhuis: dé plek waar we de zekerheid bieden van 'elkaar 
helpen' met goed advies en handige producten en diensten die uw 
leven beter,  gezonder en veiliger maken.

Univé Clubhuis
Lopikerstraat 31d
Schoonhoven

015 2742 500
hgh.clubhuis@unive.nl
www.univeclubhuis.nl

Univé 
Hypotheek
Speeddate
Ontdek in een half uur  
wat er allemaal kan.

Op huizenjacht, 
verbouwingsplannen?  
Besparen op je  
hypotheeklasten?

Onze hypotheekadviseur bekijkt samen met jou:

 hoeveel je kunt lenen;

 wat je maandlasten ongeveer worden;

 in welke prijsklasse je een woning kunt zoeken;

 hoeveel je zelf eventueel moet bijleggen voor de aanschaf 
van een woning;

 hoe het hypotheektraject verloopt;

 die ene eye-opener waar je zelf niet aan gedacht hebt.

Omdat Univé zaken doet met vrijwel alle 
 hypotheekaanbieders in Nederland, kun je 
 rekenen op een onafhankelijk gesprek met  
een deskundige adviseur.

univehetgroenehart.nl/orientatiegesprek


