
Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal

+31 (0) 541 363 508
info@bonv.nl

KvK: 75907925
AFM : 12046936

IBAN: NL45 RABO 0346 4224 26

Ingangsdatum

Achternaam

Bedrijfsnaam

Tussenpersoonnr

Dit aanvraagformulier bestaat uit een algemeen gedeelte en een onderverdeling per categorie / verzekering. De onderdelen A t/m G en 1 t/m 2 dienen altijd 
ingevuld en meegestuurd te worden. Bij de vragen per gewenste verzekering kan worden volstaan met de verzekeringen die aangevraagd worden.

Geboortedatum

Plaats

Plaats

Bezoekdatum

Functie

Plaats

Postadres

E-mail

E-mail

Rechtvorm

K.v.K. nummer

Sector

Tenaamstelling

Telefoonnummer

Telefoonnummer

SBI code

Inschrijfdatum KvK

Voorletters

Nationaliteit

Website

Telefoonnummer 

Namelijk 

Naam acceptant

Contactpersoon

Medewerker

Polisnummer

Geslacht

Doel

Overleg acceptant

Man

Aanvraag

Nieuw klant

Nee

Vrouw

Offerte

Service

Ja

Wijziging

Adres

Bezoekadres

Postcode

Postcode

Postcode

 (alleen in te vullen door adviseur)
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B - AANVRAGER

A - ALGEMEEN

AANVRAAG GARAGE

C - BEDRIJFSGEGEVENS

AndersReden



Welk beroep/bedrijf (hoofdactiviteit) wordt uitgeoefend ( graag zo volledig mogelijk)

Benoem naast de hoofdactiviteit de nevenactiviteiten als van toepassing die meer dan 20% van uw werkzaamheden uitmaken. Geef per ne-
venactiviteit het percentage tijd aan dat u aan deze activiteit besteed.

Geboortedat. Geboortedat.

DESKUNDIG IN VERZEKERINGEN

Achternaam AchternaamVoorl. Voorl.

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum
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1 4

3 6

2 5

D - GEWENSTE VERZEKERINGEN

C2 - ACTIVITEITEN

C1 - MATEN/VENNOTEN/DIRECTIE
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Hoofd premievervaldatum

IBAN

Betalen via

Betalen per

Automatische incasso *

* Heeft u gekozen voor betaling van de premie via automatische incasso? Dan geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een   
  bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook geeft u dan toestemming aan uw bank om doorlopend deze bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de gevolmachtigd agent   
  / verzekeraar.

* Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstan-
digheden die betrekking hebben op een bekende andere persoon die ook wordt meeverzekerd. Bij de beantwoording van de vragen is niet alleen wat u 
zelf weet bepalend. Ook wat de anderen die verzekerd worden weten. Vragen waarvan u denkt dat de antwoorden al bij ons bekend zijn moet u toch zo 
volledig mogelijk beantwoorden. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het recht op een betaling wordt beperkt of helemaal vervalt. Heeft u ons met opzet 
misleid? Of heeft u bewust verkeerde informatie gegeven? Dan hebben wij het recht deze verzekering op te zeggen.
Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de 
vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutaire directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) –
  hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3%.

Verzekeringsverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft een verzekeringsmaatschappij u, of een persoon wiens belang mede is gedekt bij het sluiten van deze verzekering(en) ooit een verzekering opge-
zegd, geweigerd of tegen beperkende voorwaarden of verhoogde premie geaccepteerd dan wel voortgezet.

Ja, geef hieronder een toelichting over het soort verzekering, maatschappij, reden, datum en eventueel polisnummer.

Verzekeringen elders 
Is een/zijn soortgelijke verzekering(en) momenteel bij een andere verzekeraar aangevraagd/ondergebracht?

Ja, graag hieronder toelichten.

Schadeverleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Heeft u of een van de belanghebbenden dit Jaar en/of in de vijf voorafgaande Jaren schade met betrekking tot de aangevraagde dekkingen gehad?

Ja, graag hieronder specificeren.

Polisnummer SchadebedragSoort schade Verzekeraar Datum

F - SLOTVERKLARING

E - PREMIE

Nee

Nee

Nee

Acceptgiro

Jaar Halfjaar Kwartaal Maand

€

€

€

€

€

1

5

3

2

4



Gevolmachtigd agent
Deze verzekering kan tevens worden gesloten met de gevolmachtigd 
agent. De gevolmachtigd agent mag namens de verzekeraar (risicodra-
ger) zaken met u doen.
Welk recht is van toepassing?
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Klachten en geschillen
Interne klachtenprocedure. Klachten die te maken hebben met de aan-
vraag en uitvoering van deze verzekering kunt u richten aan de directie 
van het (volmacht) kantoor.

Klachten- en geschillenprocedure kifid
Vindt u dat de directie uw klacht niet of niet goed heeft opgelost? Neem 
dan binnen drie maanden contact op met het onafhankelijke Klachtenin-
stituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid bemiddelt tussen consumen-
ten en financiële ondernemingen (zie www.kifid.nl).

Bevoegde rechter
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenprocedures of bent u niet 
tevreden met de uitkomst? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de 
bevoegde rechter. Dit kan niet als er sprake is van een bindend advies.

Machtiging tot automatische incasso
Uw handtekening geldt tevens als machtiging als u kiest voor automa-
tisch betalen.

Slotverklaring
U bent ermee bekend dat de aangevraagde verzekering wordt gesloten 
op basis van algemene voorwaarden. U verklaart dat u kennis heeft 
genomen van de algemene voorwaarden. En dat u ermee akkoord gaat 
dat zij onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.

Ja, graag hieronder toelichten of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage.

Algemene slotvraag
Beschikt u of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag voor Reaal van 
belang kan zijn en die niet bij de beantwoording van een van de voorgaande vragen is verstrekt?

Ja, hier aangeven of bij gebrek aan ruimte in een aparte bijlage, dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is 
gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf )maatregelen al ten uitvoer is gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak 
is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo Ja, tegen welke voorwaarden 
de schikking tot stand kwam.

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting* op de reikwijdte van de mededelingsplicht)
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht Jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in 
aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de
• persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten.

Deze vraag moet ook beantwoord worden over andere personen die belang hebben bij deze verzekering. U kunt deze informatie ook vertrouwelijk aan 
onze directie sturen.

Achternaam

Plaats Datum

Voorletters

Handtekening
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Ik ga akkoord

G - ONDERTEKENING

Nee

Nee
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Locatiegegevens

Aantal voert. of obj. buiten gestald zonder besch. hekwerk

Risicoadres, straat, huisnummer, toevoeging

Wordt er op lacatie in Nederland gewerkt?

Worden er voertuigen of objecten binnen gestald?

Showroomruiten voorzien van uitrijd- of aanrijd-beveiligiing

Zijn er voldoende goedgekeurdebrandblusapparaten?

Zijn de elektrische installaties geïnstalleerd en gekeurd volgens NEN-3140, NEN-1010, VIER-keuring of NTA-8220?

Worden er voertuigen of objecten buiten gestald?

1 - GARAGEVERZEKERING

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

Belendingen

Hoe is het pand beveiligd?

Overheaddeuren voorzien van een speciale afsluiting?

Hoe wordt het terrein afgesloten?

Bouwaard

Omgeving

Bedrijventerrein

Risicoklasse 1

Hangsloten

Hekwerk

Steen/beton

Binnen bebouwde kom

Bedrijfsverzamelgebouw

Risicoklasse 4

Van de stroom

Risicoklasse 3

(grotendeels) Damwand

Buiten bebouwde kom

Woningen

Risicoklasse 2

Alarm

(gedeeltelijk) Hout

Industrieterrein

Anders, namelijk

Geen alarm

Geen

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Anders, namelijk
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Oprichtingsdatum

Bruto jaaronmzet

Loonsom

Aantal personeelsleden exclusief eigenaar

Bedrijfsnummer RDB

Bij welke Kamer van Koophanden ingeschreven?

Bestaat uw hoofdactiviteit uit één of meer van onderstaande werkzaamheden:
takelen, veilen, demonteren, recyclen of valet parking?

Hoofdactiviteit autoclub, deurwaarder, kredietverstrekker?

Handelt u in objecten?

Bent u lid of aangesloten bij eenbrancheorganisatie?

Vakdiploma’s/vold. cursussen om werk te kunnen doen?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hebt u voldoende ervaring in het werk wat u doet? 1 - 2 jaar 3 - 5 jaar 5 jaar of meer

Verricht u werkzaamheden aan objecten van klanten? Nee Ja

2 - BEDRIJFSGEGEVENS

Geef aan of de genoemde objecten of diensten vallen onder 
de werkzaamheden van uw bedrijf

Airco-inbouw

Carcleaning

Garagebedrijf

Bandenservice

Chiptuning

Hydrauliek

Leasemaatschappij

Apk-keuringsstation

Reclame; bestickering, carwrapping, ruittinting

Carrosseriebouw

Tweewielers

Handel in motorrijtuigen

Ruitreparatie

Beklederij

Schadeherstelbedrijf

Customizing

LPG-inbouw

Inbouw van apparatuur

Spotrepair

Landbouwmechanisatiebedrijf

Eigen omschrijving van het risico
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Aantal handelaarskentekens tot 3500 kg

Aantal eigen scooters, bromfietsen, motoren

Aantal handelaarskentekens vanaf 3500 kg

Aantal eigen vrachtauto’s met aanhangwagen of trekkers met oplegger

Aantal handelaarskentekens tweewielers (tot 50cc)

Aantal eigen vrachtauto’s zonder aanhanger

Aantal eigen voertuigen op naam tot 3500 kg

Aantal eigen land- en werkmateriaal

Wilt u de dekking uitbreiden door beschadiging, vernieling of verlies van uw goederen 
mee te verzekeren? De beschadiging, vernieling of verlies moet ontstaan door schuld van 
uw medewerker zonder dat u deze aansprakelijk kunt stellen.

Importeert u uit/exporteert u naar landen binnen de EU?

Importeert u uit/ exporteert u naar landen buiten de EU?

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

2 - BEDRIJFSGEGEVENS (vervolg)

3- AANSPRAKELIJK VOLGENS (WAM)

4 - BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID (AVB)

Geef aan of de genoemde objecten of diensten vallen onder 
de werkzaamheden van uw bedrijf

Onderhoud en reparatie

Spuiterij

Boten

Tankstation

Leasing

Berging en takelen

Stalling

Wasstraat

Overig, namelijk

Verhuur

Stralen

Plaatwerkerij

Revisie

Lassen

Carcleaning

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Ingangsdatum

Ingangsdatum
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Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (WEGAM). Verzekerd bedrag: € 2.500.000*

* De premie van SVI en/of VVW wordt opgenomen in rubriek AVB. Een clausule geeft aan dat de dekking is meeverzekerd.

Nee Ja

Verricht u werkzaamheden aan objecten van klanten?

Dekking

Rechtsbijstand voor particuliere hoedanigheid eigenaar uitsluiten

Nee Ja

Wat is uw gemiddelde voorraad voertuigen tot 84 maanden in aantal?

Wat is uw gemiddelde voorraad voertuigen vanaf 84 maanden in aantal?

Wat is de waarde van uw gemiddelde voorraad voertuigen tot 84 maanden?

Wat is de waarde van uw gemiddelde voorraad voertuigen vanaf 84 maanden?

7 - SCHADE HANDELSVOORRAAD

Ingangsdatum

Uitgebreid

Nee

Uitsluitend ongevallen voor inzittenden

Ja, particuliere hoedanigheid is elders verzekerd

5 - VERKEERSSCHADEVERZEKERING WERKNEMERS

6 - SCHADE AAN MOTORRIJTUIGEN KLANTEN

8 - ONGEVALLEN

9 - RECHTSBIJSTAND

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum

Ingangsdatum
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Locatiegegevens

Aantal voert. of obj. buiten gestald zonder besch. hekwerk

Risicoadres, straat, huisnummer, toevoeging

Wordt op lacatie in Nederland gewerkt?

Worden er voertuigen of objecten binnen gestald?

Showroomruiten voorzien van uitrijd- of aanrijd-beveiligiing

Zijn er voldoende goedgekeurdebrandblusapparaten?

Zijn de elektrische installaties geïnstalleerd en gekeurd volgens NEN-3140, NEN-1010, VIER-keuring of NTA-8220?

Worden er voertuigen of objecten buiten gestald?

I - BIJLAGE RISICOADRES 2

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

Belendingen

Hoe is het pand beveiligd?

Overheaddeuren voorzien van een speciale afsluiting?

Hoe wordt het terrein afgesloten?

Bouwaard

Omgeving

Bedrijventerrein

Risicoklasse 1

Hangsloten

Hekwerk

Steen/beton

Binnen bebouwde kom

Bedrijfsverzamelgebouw

Risicoklasse 4

Van de stroom

Risicoklasse 3

(grotendeels) Damwand

Buiten bebouwde kom

Woningen

Risicoklasse 2

Alarm

(gedeeltelijk) Hout

Industrieterrein

Anders, namelijk

Geen alarm

Geen

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Anders, namelijk
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Locatiegegevens

Aantal voert. of obj. buiten gestald zonder besch. hekwerk

Risicoadres, straat, huisnummer, toevoeging

Wordt op lacatie in Nederland gewerkt?

Worden er voertuigen of objecten binnen gestald?

Showroomruiten voorzien van uitrijd- of aanrijd-beveiligiing

Zijn er voldoende goedgekeurdebrandblusapparaten?

Zijn de elektrische installaties geïnstalleerd en gekeurd volgens NEN-3140, NEN-1010, VIER-keuring of NTA-8220?

Worden er voertuigen of objecten buiten gestald?

II - BIJLAGE RISICOADRES 3

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

Belendingen

Hoe is het pand beveiligd?

Overheaddeuren voorzien van een speciale afsluiting?

Hoe wordt het terrein afgesloten?

Bouwaard

Omgeving

Bedrijventerrein

Risicoklasse 1

Hangsloten

Hekwerk

Steen/beton

Binnen bebouwde kom

Bedrijfsverzamelgebouw

Risicoklasse 4

Van de stroom

Risicoklasse 3

(grotendeels) Damwand

Buiten bebouwde kom

Woningen

Risicoklasse 2

Alarm

(gedeeltelijk) Hout

Industrieterrein

Anders, namelijk

Geen alarm

Geen

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Anders, namelijk
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De hieronder vermelde informatie betreft een aanvulling op het aanvraagformulier en dient t.b.v. het verkorten van een bedrijfsbezoek of het 
op afstand beoordelen van een verzekerde locatie.

(Ontruiming)plattegrond bedrijfsgebouw

Certificaat Brandmeldinstallatie (indien aanwezig)

Type, merk of artikelnummer van de sleutelkluis

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

Certificaat Inbraakmeldsysteem

Proefritformulier

Uitleenformulier

Documenten Aanwezig Overlegd

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hoeveelheid handelsvoorraad binnen

Aantal uitleenauto’s

Sleutelkluis

Gemiddelde cataloguswaarde

Hoeveelheid handelsvoorraad buiten

Aantal HA-platen

Hoogste cataloguswaarde

BOVAG

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Type, merk, art. nr.

Activiteiten

Opstelling

Kluisdetectie

Sleutels tijdens werktijd

Sleutels na werktijd

Uitrijdbeveiliging

Doormelding alarm

Alarmklasse (VRKI)

Werkplaats

Aan muur

Ruimtelijke detectie

In auto’s

In auto’s

Geen

1

DP1

Dealer

Vloerverankering

Trildetectie

In kluis

In kluis

Palen

2

DP2

Stalen balken

3

DP3

4

DP4

Handelaar

CHECKLIST

DOCUMENTEN

ALGEMEEN

€ €



FOTO’S
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Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Anders, nl.

Alarmopvolging

Terreinafscheiding

Terreinverlichting

Camera’s

Beelden camera’s

Keuringsfrequentie

Keuring blusmiddelen

Brandmeldinstallatie

Doorm. brandmeldinst.

Keuring bruggen

Keuring machines

Keuring elektrisch handgereedschap

Brandcompartiment.

Blusmiddelen

Brandgevaarlijke werkzaamheden derden (formulier “brandgevaarlijkse werkzaamheden”)

Keuring elektra

Eigen pers.

Geen Binnen

Geen Opname

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen Ja, grootte

Brandslanghaspels

Nee

Geen

Geen Beveiligingsbedrijf

Buiten

Bewegingsmelder

jaar

Jaarlijks

Volledige NEN 2535

PAC

Jaarlijks

Jaarlijks

Jaarlijks

2 jaar

Ged. NEN 2535

RAC

Schuimblussers

Ja

Gaas

Inkijkfunctie PAC

Schemerschak.

NEN 3140

3 jaar

CO2 blussers

Draadmat

5 jaar

Poederblussers

Spijlen

1. werkplaats

2. sleutelkluis 

3. inbraakmeldinstallatie 

4. showroom 

5. buitenterrein

6. hekwerk 

7. terreinafscheiding 

8. uitrijdbeveiliging

ALGEMEEN (vervolg)



DE GARAGEVERZEKERING

WERKING GARAGEVERZEKERING

AAN- EN AFMELDEN MOTORRIJTUIGEN

STANDAARD DEKKING
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Garage- en autobedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico’s. Een ongeluk kan altijd gebeuren, ook al is er goed personeel dat werkt volgens alle 
veiligheidsvoorschriften. De garageverzekering is speciaal afgestemd op deze bedrijfstak. 

Let op: Onderstaande uitleg is slechts een voorbeeld van 1 verzekeraar. Dekkingen, eigen risico’s en werkwijze kunnen per verzekeraar 
verschillen. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend!

Standaard is schade verzekerd die veroorzaakt is met of door eigen voertuigen. Daarnaast is de aansprakelijkheid gedekt voor schade aan 
anderen of hun spullen.

De schade aan de voertuigen van klanten die ontstaat tijdens werkzaamheden kan extra worden bijverzekerd.

Vanaf aanvang is er een no-claimkorting van 30% op de meeste dekkingen. Die korting krijg wordt vooraf gegeven. Is er de loop van het jaar 
schade? Dan moet de no-claimkorting terug worden betaald van de dekking waarop de schade is geclaimd. Deze korting geldt niet voor de 
extra dekkingen voor ongevallen en rechtsbijstand.

Bij keuze voor een cascodekking voor eigen voertuigen en handelsvoorraad wordt een eigen risico van € 300 toegepast. Raken er meer auto’s 
bij één gebeurtenis beschadigd? Dan geldt een eigen risico van € 600 per gebeurtenis.

Motorvoertuigen worden zelf aan- en afgemeld bij het RDW. Eenmaal per jaar wordt het aantal aangemelde motorrijtuigen verrekend.  
Afhankelijk van de hoogte van de premie aan het begin van het verzekeringsjaar is betaald, wordt premie terugbetaald of nageheven.

Afhankelijk van de verzekeraar wordt eens in de drie jaar (of 1 jaar) de premie op basis van je actuele omzet- en de jaarloongegevens   
aangepast.

Schade veroorzaakt met of door een eigen motorrijtuig. (Aansprakelijkheid motorrijtuigen WAM)

Schade aan anderen en hun spullen veroorzaakt door jezelf en anderen die in opdracht van jou handelen. (Aansprakelijkheid bedrijf)



EXTRA DEKKING

WAT IS NIET VERZEKERD
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a. Cascodekking voor eigen motorrijtuigen
Met deze extra dekking is er dekking bij schade aan eigen motorrijtuigen en de handelsvoorraad. Is het motorrijtuig niet ouder dan 7 jaar? 
Dan kan deze allrisk worden verzekerd. Is je motorrijtuig tussen de 7 en 20 jaar oud? Dan is beperkt casco de maximale dekking.

b. Schade klantvoertuig
Schade aan het voertuig van klanten als dit voertuig in reparatie is.

c. Ongevallendekking
De verzekeraar keert een bedrag uit als een inzittende overlijdt of blijvend invalide wordt door een verkeersongeval met een eigen 
motorrijtuig. Verschillende bedragen zijn mogelijk. Het maakt niet uit wie er aansprakelijk is.

d. Rechtsbijstand
Verzekerd van juridische hulp en advies door specialisten. Ook als een klant niet betaalt.

e. Verkeersschadeverzekering voor werknemers
Als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden voor een verkeersongeval tijdens werktijd. Met deze verzekering bescherm je werknemers 
als zij letselschade krijgen of als hun spullen beschadigd raken tot € 1 miljoen per ongeval.

f. Schade inzittenden en opzittenden
De Schade inzittenden- en opzittendenverzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de 
verzekerde auto.

a. Als er iets gebeurt met niet ingebouwde navigatieapparatuur.

b. Als de bestuurder alcohol in zijn bloed heeft, drugs gebruikt of onder invloed is van geneesmiddelen.

c. Als de bestuurder met een voertuig deelneemt aan wedstrijden.

d. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of leasing van je voertuig aan een ander.

e. Als de schade wordt veroorzaakt door een bestuurder die niet in het bezit is van een rijbewijs of als deze een tijdelijke ontzegging heeft van 
de rijbevoegdheid.

f. Als je voertuig niet voorzien is van een door a.s.r. verplicht gesteld alarmsysteem.

g. Als je schade hebt door opzet, molest, kernramp of tijdens een misdrijf gepleegd door jou.

h. Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat als je een motorrijtuig verhuurt. Je bent wel verzekerd als het motorrijtuig wordt verhuurd 
als vervangend motorrijtuig tijdens een reparatie aan het motorrijtuig van je klant.

i. Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden, optochten en toertochten.

j. Voldoe je niet aan onze preventie-eisen? Dan krijg je geen uitkering bij schade.

k. Je bent niet verzekerd bij rijden zonder rijbewijs of niet als je niet rijbevoegd bent. Of bij misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

l. Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van 
opzet, roekeloosheid, of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een 
atoomkernreactie.
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