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BROEKHUIS BESTELAUTO
VERZEKERING

de voordelen
zijn eindeloos

GEEN EIGEN RISICO
BIJ SCHADEREPARATIE

GEEN EIGEN RISICO
BIJ RUITSCHADE

Géén eigen risico als u onverhoopt schade rijdt en deze
laat repareren bij Broekhuis. Dus zelfs géén eigen risico bij
een niet verhaalbare schade.

Géén eigen risico bij reparatie of vervanging van uw ruiten via
Broekhuis.

GRATIS VERVANGEND
VERVOER

FLEXIBELE DEKKING VAN
UW ZAKELIJKE SPULLEN

U krijgt gratis vervangend vervoer (personenauto)
gedurende de periode dat uw bestelauto door
Broekhuis gerepareerd wordt.

U bepaalt zelf de hoogte van het dekkingsbedrag bij verlies
dan wel beschadiging van de eigen zakelijke spullen die in
uw bestelauto aanwezig zijn, zoals gereedschap, materiaal,
voorraad etc.*

DEKKING PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN CHAUFFEUR

BESTICKERING GRATIS
MEEVERZEKERD

Dekking tegen beschadiging na een ongeval en diefstal van
de persoonlijke spullen van de chauffeur.

Bij een verzekerd voorval zijn ook de herstelkosten van de
bestickering gedekt tot een bedrag van € 2.500,-.

INRICHTING VAN
UW BESTELAUTO

DEZELFDE KORTING VOOR
UW PRIVÉ PERSONENAUTO

De inrichting van uw bestelauto maakt een substantieel deel
uit van uw investering en wilt u natuurlijk ook goed verzekerd
hebben. Dit is naar keuze mee te verzekeren.

Heeft u naast uw bestelauto ook een privé personenauto,
dan verstrekken wij op de verzekering hiervan dezelfde
korting als op uw bestelauto.

NIEUWWAARDEREGELING

AANSCHAFWAARDEREGELING

Voor nieuwe bestelauto’s geldt, dat u bij totaal verlies binnen
het eerste jaar (total loss of diefstal) een bedrag vergoed krijgt
waarmee u weer een vergelijkbare nieuwe bestelauto kunt
terugkopen. Kiest u voor de aanvullende Topdekking, dan geldt
dit zelfs gedurende de eerste 3 jaar!

Voor gebruikte bestelauto’s geldt, dat u bij totaal verlies
binnen het eerste jaar (total loss of diefstal) het volledige
aanschafbedrag vergoed krijgt. Kiest u voor de aanvullende
Topdekking, dan geldt dit zelfs gedurende de eerste 3 jaar!

De genoemde voordelen zijn gebaseerd op een WA-Casco dekking en zijn uitsluitend van toepassing op bestelauto’s tot een maximale cataloguswaarde van € 75.000,excl. BTW. Personen met negatieve schadevrije jaren worden uitgesloten. * Eigen risico is standaard €150 voor schade aan vervoerde spullen. In geval van verlies of diefstal
van de vervoerde spullen is het eigen risico € 1.000 tenzij er een VbV-SCM goedgekeurd Alarmsysteem met hellingshoekdetectie of gelijkwaardig affabriek is ingebouwd.

Vraag ons gerust voor
meer informatie

