Verschillen Aanhangwagen
Voordeelpakket / Vernieuwd voordeelpakket
Informatie voor de adviseur

Aanhangwagen
Het vernieuwde Voordeelpakket

Voordeelpakket

Verzekerd object

Aanhangwagen (particulier of particulier + beperkt zakelijk:
bijvoorbeeld wel kilometers met een eigen aanhangwagen
voor de zaak, maar geen beroepsmatig vervoer van vracht
tegen betaling)

Aanhangwagen, maar niet los, altijd meeverzekerd
(via aantekening) op personenauto (particulier)

Mogelijke dekkingen

Alleen Casco Allrisk. WA is gedekt op polis trekkend
motorrijtuig.

- WA (verplicht)
- Casco Beperkt
- Casco Allrisk

Uitsluiting onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud

Geen dekking als de schade is veroorzaakt door
onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud. Onder
onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld het rijden met de
aanhangwagen bij storm.

- Onvoldoende zorg niet als uitsluiting genoemd
- Slecht onderhoud of slechte staat van de
aanhangwagen alleen genoemd bij hulpverlening/
pechhulp

Hulpverlening (bij beschadiging en diefstal)

- Ook dekking voor de niet-gekoppelde aanhangwagen
- Huur vervangende aanhangwagen:
- Binnen Nederland: 5 dagen
- Buiten Nederland: maximaal € 25 per dag en
250 per gebeurtenis.
- Telefoonkosten: dekkig buiten Nederland bij
noodzakelijk contact met de Alarmcentrale

- Alleen dekking voor de gekoppelde aanhangwagen
- Huur vervangende aanhangwagen: geen dekking
- Telefoonkosten: geen dekking

- Lengte

31 treden

20 treden

- Premietoeslag trede 1

Geen premietoeslag

Premietoeslag: 25%

-

Geen keuzes: standaard € 150

Dekkingen WA en Casco

No-claimladder

Eigen risico (keuzemogelijkheden)

Geen eigen risico
€ 150 (default)
€ 250
€ 500
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Voordeelpakket

Niet

1 jaar (alleen bij Casco Allrisk)

Niet van toepassing

- Afschrijving:
- Over de eerste € 12.500: 1,5% per maand
- Over het meerdere boven € 12.500: 2% per maand
- Periode: 13e t/m 36e maand na aankoopdatum.
afschrijving begint vanaf 100%. In 1e t/m 12e maand
na aankoopdatum: geen afschrijving, volledige
nieuwwaarde

Vergoeding als niet wordt gerepareerd

75% van het vastgestelde schadebedrag (inclusief BTW)

75% van het vastgestelde schadebedrag exclusief BTW

Vergoeding reparatie bij economisch total loss

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de
aanhangwagen min de waarde van de restanten

Vergoeding mogelijk tot maximaal het verzekerde bedrag

Beveiligingseisen bij diefstal (zonder toezicht achterlaten)

Koppelingslot of een wielklem of een wielketting. Ook bij
achterlaten in de (winter)stalling, tenzij dit aantoonbaar niet
mag van de exploitant.

Geen beveiligingseisen genoemd voor de aanhangwagen

Gezinsvoertuigenregeling

Nee

Ja, lift mee als voor de personenauto de regeling geldt

Keuzedekking voor pech aan de aanhangwagen:
- Dekking inclusief eigen woonplaats en pech langs
de weg
- Berging en/of vervoer van de aanhangwagen en lading
naar een plek in Nederland
- Huur vervangende aanhangwagen: dekking binnen
Nederland (5 dagen) en buiten Nederland (€ 25 per
dag en € 250 per gebeurtenis)
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij
noodzakelijk contact met de Alarmcentrale

- Alleen als de verzekerde personenauto pech krijgt
buiten de woonplaats is berging en/of vervoer van de
aanhangwagen en lading naar een plek in Nederland
gedekt. Pech aan de aanhangwagen zélf is niet gedekt
- Pechhulp auto niet als keuzedekking, altijd standaard
- Telefoonkosten: geen dekking

Standaard nieuwwaarderegeling
- Afschrijvingspercentage bij vaste afschrijving

Pechhulp
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Keuzedekking

