
 

 

Aanpassing voorwaarden Personenautoverzekering Broekhuis per 

hoofdpremievervaldatum vanaf 1 januari 2023 

 
 

Voorwaarden oud Voorwaarden nieuw 

BHPV002 BHPV003 

 

 

 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen: 

De polisvoorwaarden zijn herschreven en verduidelijkt. Hierdoor zijn de polisvoorwaarden 

beter leesbaar en is het duidelijker wat er wel of niet onder de dekking van uw 

verzekering valt. 

 

Artikel Omschrijving 

Artikel 2.b 

Dekking Beperkt Casco 

Niet-fabrieksmatig of niet door een Broekhuisbedrijf 

geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- 

en navigatieapparatuur vergoeden wij maximaal tot 

EUR 2.500,- (dit was EUR 1.000,-). 

Artikel 2.b 

Dekking Beperkt Casco 

 

Verruiming termijn occasionwaarde naar 3 jaar / 36 

maanden (dit was 1 jaar / 12 maanden). De 

maximale grens cataloguswaarde inclusief 

accessoires is verruimd naar EUR 100.000,- incl. 

btw en BPM (dit was EUR 75.000,- incl. btw en 

BPM). 

Artikel 2.c 

Dekking Volledig Casco 

 

Niet-fabrieksmatig of niet door een Broekhuisbedrijf 

geïnstalleerde beeld-, geluids-, telecommunicatie- 

en navigatieapparatuur vergoeden wij maximaal tot 

EUR 2.500,- (dit was EUR 1.000,-). 

Artikel 2.c 

Dekking Volledig Casco 

 

Optie 5 jaar Nieuw- of Occasionwaarderegeling is nu 

ook mogelijk (bij autowijziging of een nieuw af te 

sluiten verzekering). 

Artikel 2.c 

Dekking Volledig Casco 

 

Bij schade door een bestuurder die jonger is dan 24 

jaar en korter dan een jaar het rijbewijs heeft, geldt 

een extra eigen risico van EUR 150,- per 

gebeurtenis. 

Artikel 2.c 

Dekking Volledig Casco 

 

Vervangend vervoer bij diefstal, periode vervangend 

vervoer maximaal 30 dagen (dit was maximaal 10 

dagen).  

Vervangend vervoer bij totaal verlies maximaal 5 

dagen bij 1 jaar Nieuw- of Occasionwaarderegeling. 

Maximaal 30 dagen bij 3 jaar of 5 jaar Nieuw- of 

Occasionwaarderegeling. 

Alleen recht op dekking Vervangend vervoer in 

Nederland. 

Artikel 2.d 

Dekking Volledig Casco 

 

Hulpverlening na schade, vergoeding telefoonkosten 

tot maximaal EUR 150,- per gebeurtenis als u een 

Volledig Cascoverzekering heeft. 



 

 

Artikel 2.e 

Verzekerde kosten 

Omschrijving Bereddingskosten, Averij-grosse, 

Kosten voor een autowrak en Zekerheidstelling.  

Zekerheidstelling verruimd naar maximaal  

EUR 50.000,- per gebeurtenis (dit was maximaal 

EUR 45.000,- per gebeurtenis). 

Artikel 2.h 

Rechtsbijstand 

Omschrijving van juridische ondersteuning 

uitgebreid. 

Artikel 2.h 

Rechtsbijstand 

Belangbedrag per geschil is verlaagd van EUR 150,- 

(dit was EUR 200,-). 

Artikel 3.g 

Verjaring van uw vordering 

Het is belangrijk dat u een gebeurtenis, die kan 

leiden tot schadevergoeding, binnen een bepaalde 

termijn aan ons meldt. Omschrijving hiervan is in 

de nieuwe voorwaarden toegevoegd. 

Artikel 3.h 

Hoe gaan wij om met fraude? 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe wij omgaan met 

fraude. 

Artikel 4.c  

Bonus-malustabel 

Bonus-malustrede 21 tot en met 25 zijn 

toegevoegd. Wanneer u op Bonus-malustrede 21 of 

hoger staat heeft u een gunstigere terugval bij een 

eventuele niet-verhaalbare schade. 

Artikel 4.e 

Aanvangspremie en 

vervolgpremie 

U moet de premie inclusief kosten en 

assurantiebelasting op tijd betalen. In dit artikel 

worden de regels omtrent de premiebetaling 

omschreven. 

Artikel 6.a 

Verwerking persoonsgegevens 

Contactgegevens Stichting CIS zijn aangepast. 

Artikel 6.c 

Contactgegevens Kifid 

Telefoonnummer Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid) aangepast. 

 

 


