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Verschillen Aanhangwagen

VVP Aanhangwagen

Europeesche Aanhangwagen

Verzekerde objecten

Aanhangwagen (hieronder vallen alle mogelijke aanhangwagens,
bagagewagens en trailers, geen verder onderscheid in soort
object).

-- Aanhanger
-- Paardentrailer

Mogelijke (keuze)dekkingen

-- Hulpverlening (standaard)
-- Pechhulp (optioneel)
-- Casco Allrisk (standaard, input: cataloguswaarde)

-------

Let op: aansprakelijkheid is niet gedekt met deze verzekering.
Aansprakelijkheid is gedekt op een WA-verzekering (deelname
aan verkeer) en een Aansprakelijkheidsverzekering (buiten
verkeer tot stilstand gekomen).

Aansprakelijkheid (standaard, € 500.000)
Hulpverlening (optioneel)
Vervangend vervoer (optioneel)
Brand/diefstal/natuur (standaard, input: verzekerde waarde)
Beschadiging/aanrijding (optioneel, input: verzekerde waarde)
(Particuliere) Verhuur (optioneel)

Dekkingsgebied

Europa (inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira)
en in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië,
Tunesië en heel Turkije

-- H
 et hele jaar in: Benelux en Duitsland tot 100 km over de grens.
-- Tot en met 6 maanden aaneengesloten per jaar: de rest van
Duitsland, de andere landen van Europa, en in de Aziatische en
Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee

Hulpverlening

Standaarddekking

Keuzedekking

- Verzekerde gebeurtenissen

-- D
 iefstal en ongeval/schade, pech moet apart verzekerd worden
(zie ‘Pechhulp’)
-- Geen dekking bij uitval trekkend motorrijtuig
-- Geen dekking bij uitval van de bestuurder van het trekkende
motorrijtuig

-- Pech, diefstal en ongeval/schade.
-- Ook dekking voor vervoer/repatriëring aanhangwagen bij uitval
auto-aanhangercombinatie.
-- Bij uitval van de bestuurder van de trekkende auto: berging,
bewaking en repatriëring van de aanhangwagen

- Maximum bedragen

-- Er is geen maximum per gebeurtenis
-- Berging, bewaking, opruiming en vervoer naar het
dichtstbijzijnde herstelbedrijf heeft geen submaximum
-- Telefoonkosten van contacten met Alarmcentrale heeft geen
submaximum, voor overige telefoonkosten is geen dekking

-- In totaal maximaal € 100.000 per gebeurtenis
-- Berging, bewaking, opruiming en vervoer naar het
dichtstbijzijnde herstelbedrijf heeft een submaximum van € 1.000
-- Telefoonkosten van contacten met Alarmcentrale heeft geen
submaximum, voor overige telefoonkosten geldt een
submaximum van € 100

-- Vervangend vervoer

Standaard bij hulpverlening, zie ‘Vervangend vervoer’

Keuzedekking, zie ‘Vervangend vervoer’

Pechhulp

Aparte keuzedekking, zie ‘Vervangend vervoer’

Geen aparte keuzedekking, zit in keuzedekking Hulpverlening

Vervangend vervoer

VVP Aanhangwagen

Europeesche Aanhangwagen

-- G
 een aparte keuzedekking, bij hulpverlening zit het in de
standaarddekking en bij pechhulp als de keuzedekking
Pechhulp is meeverzekerd.
-- Geen dekking voor uitval binnen 7 dagen voor vertrek naar het
buitenland
-- Geen dekking voor uitval trekkend motorrijtuig
-- Huur vervangende aanhangwagen:
-- binnen Nederland: maximaal 5 dagen
-- buitenland: maximaal € 25 per dag en € 250 per
gebeurtenis
-- Vergoeding voor telefoonkosten die gemaakt worden voor
contact met de Alarmcentrale

-- Aparte keuzedekking
-- Ook bij uitval door een van buiten komend onheil binnen 7
dagen voor vertrek naar het buitenland
-- Ook dekking voor uitval trekkende auto
-- Huur vervangend vervoermiddel (auto en/of aanhangwagen):
-- maximaal 30 dagen
-- maximaal € 125 per dag per object
-- € 250 reiskosten om vervangend vervoermiddel te halen en
te brengen
-- Vergoeding voor extra reiskosten met openbaar vervoer als er
geen vervangend vervoer is. De vergoeding is maximaal de
maximum van gedekte kosten voor vervangend vervoer
-- Vergoeding voor noodzakelijke extra verblijfkosten: € 75 per
persoon per dag, maximaal 10 dagen
-- Vergoeding bij uitval van paardentrailer binnen 7 dagen vóór
verblijf op een keuring, op ruiterdagen of op een concours
hippique: € 75 per dag, maximaal 4 dagen
-- Vergoeding voor telefoonkosten bij gedekte schade: € 100

No-claimladder

Niet van toepassing, er is geen no-claimregeling

-- Maximale trede/korting

Trede: 31. Korting: 75%

Niet van toepassing, er is geen no-claimregeling

- Terugval in treden

-----

1 schade: 5
2 schaden: 11
3 schaden: 17
4 of meer schaden: 23

Niet van toepassing, er is geen no-claimregeling

-----

Geen eigen risico
€ 150 (standaard)
€ 250
€ 500

-- Geen eigen risico (afkoop)
-- € 150 (standaard)

Eigen risico Casco
-- Keuzemogelijkheden
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Europeesche Aanhangwagen

Waardegarantieregeling

Niet van toepassing, standaard dagwaarde

Garantie dat verzekerde waarde wordt uitgekeerd

-- Keuzen

Niet van toepassing

-- 1 jaar
-- 3 jaar
-- 5 jaar. Hierbij ook dekking voor noodzakelijke reparatie van
materiaal- of constructiefouten als de aanhangwagen niet
ouder is dan 3 jaar én als ‘Beschadiging/aanrijding’ is
meeverzekerd.

Vergoeding diefstalpreventie-materiaal bij total loss

Dagwaarde

Nieuwwaarde. Maar als dagwaarde minder dan 40% van de
nieuwwaarde, dan vergoeding op basis van dagwaarde

-- Casco: géén herstel

Vergoeding van 75% van de vastgestelde reparatiekosten

Wordt de schade niet binnen 6 maanden gerepareerd? Dan
vergoeding van 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Beveiligingseisen (diefstal)

Koppelingsslot óf een wielklem óf een wielketting

-- Koppelingsslot óf wielklem
-- Als verzekerde waarde € 20.000 of meer, dan een
koppelingsslot én een wielklem

Verhuur

Niet mogelijk, verhuur is niet verzekerd

Keuzedekking, maar alleen voor particuliere verhuur

Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen, drugs

Geen dekking bij schade tijdens het trekken door een
motorrijtuig, als de bestuurder onder invloed is van alcohol,
geneesmiddelen of drugs

Verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs door de
bestuurder van de trekkende auto is niet als uitsluiting genoemd

Schadesturing

