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De voordelen
zijn eindeloos

Broekhuis
Personenauto Verzekering
80% KORTING

DEZELFDE KORTING
VOOR UW TWEEDE GEZINSAUTO

Bent u 27 jaar of ouder en hebt u de afgelopen 3 jaar
geen schuldschade geclaimd, dan krijgt u bij Broekhuis
personenauto verzekering al direct 80% korting.

Schaft u naast uw huidige auto een tweede auto aan en heeft
u op uw huidige auto een premiekorting van bijv. 80%, dan
ontvangt u bij Broekhuis personenauto verzekering direct ook
80% op de verzekering voor deze tweede auto. Zelfs als de
verzekering van de huidige auto elders is ondergebracht.

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.

NIEUWWAARDEREGELING

AANSCHAFWAARDEREGELING

Voor nieuwe auto’s geldt, dat u bij totaalverlies binnen
het eerste jaar (total loss of diefstal) een bedrag vergoed
krijgt waarmee u weer een vergelijkbare nieuwe auto kunt
terugkopen. U kunt deze dekking uitbreiden naar 3 jaar
of zelfs 5 jaar.

Voor gebruikte auto’s tot 10 jaar oud geldt, dat u bij
totaal-verlies binnen het eerste jaar (total loss of diefstal)
het volledige aanschafbedrag vergoed krijgt. U kunt deze
dekking uitbreiden naar 3 jaar of zelfs 5 jaar.

GRATIS VERVANGEND
VERVOER

ACCESSOIRES
GRATIS MEEVERZEKERD

U krijgt bij schade gratis vervangend vervoer gedurende de
periode dat uw auto door Broekhuis hersteld wordt.

Accessoires tot een bedrag van € 2.500,zijn gratis meeverzekerd.

GEEN AANVULLENDE
ALARMEISEN

ALLES ONDER
ÉÉN DAK

Tot een cataloguswaarde van € 75.000,- wordt voor de
Broekhuismerken géén aanvullende alarmeisen
gesteld.

Bij Broekhuis kunt u naast verzekeringen ook terecht voor
financieringen, reparatie en schadeherstel, (private)lease,
verkoop en onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagens, wagenparkbeheer, autoverhuur en motoren.

De genoemde voordelen zijn gebaseerd op een WA-Volledig Casco dekking en zijn uitsluitend van toepassing op personenauto’s.Personen met negatieve schadevrije jaren
worden uitgesloten. Deze leaflet maakt geen officieel deel uit van de verzekering, de geldende voorwaarden zijn altijd leidend.

Vraag ons gerust voor
meer informatie

