Heinenoord Assuradeuren Garageverzekering en
Heinenoord Assuradeuren Collectieve cascoverzekering

Productkenmerken voor u als intermediair
Voor wie?
Garagebedrijven en hieraan verwante bedrijven.

Wat wordt verzekerd?
Garageverzekering
•
•
•
•

Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf
Verzekering tegen schade aan cliëntenvoertuigen
Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
Hulpverlening en Schadeverzekering Inzittenden

Collectieve cascoverzekering:
•

Alle eigen motorrijtuigen (de bedrijfsvoorraad en de eigen rijrisico’s).

Voordeel voor ondernemer
Garageverzekering
•
•
•
•
•

Vergoeding van nieuwwaarde geldt tot maximaal € 70.000,- voor cliëntenvoertuigen
SVl-dekking tot € 1.000.000,No-claimkorting tot maximaal 40%
Direct 40% no-claimkorting op garageverzekering voor startende ondernemers.
Geen kosten voor het aan- en afmelden van kentekens
Het inlooprisico is standaard meeverzekerd.

Collectieve cascoverzekering
•
•
•
•
•
•

Collectieve cascoverzekering is mogelijk voor bedrijven die zich (ook) bezighouden met de verkoop
van motorrijtuigen.
No-claimkorting tot maximaal 30%
Alle eigen motorrijtuigen tot 84 maanden uitgebreid casco verzekerd en vanaf 84 maanden beperkt
casco verzekerd
Vergoeding van nieuwwaarde geldt tot maximaal € 100.000,- voor de eigen rijrisico’s
Het verzekerd bedrag van alle motorrijtuigen tezamen geldt als maximum per gebeurtenis, de dekking
is op basis van premier risque
Direct 30% no-claimkorting op collectieve cascoverzekering voor startende ondernemers

Voordeel voor U
•

Deskundige hulp bij vragen en overleg mogelijk

Specificatie dekking en mogelijkheden
Verzekerde bedragen Heinenoord Assuradeuren Garageverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB):
•
•

Voor ieder onderdeel: € 2.500.000,- per aanspraak
Alle onderdelen samen: € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Schade aan klantvoertuigen:
•

Per gebeurtenis:

€ 2.500.000,-

De WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen en klantenvoertuigen:
•
•

Materiële schade:
Personenschade:

€ 2.500.000,- per gebeurtenis
€ 7.500.000,- per gebeurtenis

Schadeverzekering Inzittenden (SVI):
•

SVl-dekking		

€ 1.000.000,- per gebeurtenis

Standaard eigen risico’s
Heinenoord Assuradeuren Garageverzekering
•

Standaard:		

€ 225,- per gebeurtenis

Heinenoord Assuradeuren Collectieve cascoverzekering
•

Standaard:		

€ 225,- per gebeurtenis

Contactgegevens
Heinenoord Assuradeuren
Oranjestraat 30
3274 AK Heinenoord
Postbus 3205
3274 ZG Heinenoord
T 0186 60 72 66
F 0186 60 39 19

Voor meer informatie of het aanvragen van offertes kunt u contact opnemen met de afdeling acceptatie van
Heinenoord Assuradeuren. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur op
0186-607266, of per mail via info@heinenoord.nl.
							
www.heinenoord.nl

