
Verschillenkaart: Verzekering Bestelauto Casco Beperkt 

Verschillen tussen voorwaarden BCB 14-1 en BWA-CB 2019-02 

 

Let op: 

Voorheen stond in het voorwaardenmodel BCB 14-1 alleen de dekking Casco Beperkt omschreven. En waren er 

aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade 

Inzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (BWA-CB 2019-02). In deze verschillenkaart 

beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Beperkt. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Beveiligings-

eisen diefstal-

systemen 

Wij hebben in de voorwaarden (en ook in de 

clausules) de beveiligingseisen beschreven 

volgens het nieuwste VbV-SCM Keurmerk 

Voertuigbeveiliging. Dit vervangt de oude 

SCM-classificatie (klassen). 

 

N.B. Wij hanteren al een tijd nieuwe clausules. 

Mogelijk gelden die al voor u. Dan verandert 

er praktisch gezien niets. 

Gold de verplichting van een diefstalsysteem voor 

uw auto al voordat wij de nieuwe clausules hebben 

ingevoerd? Ook dan verandert er praktisch gezien 

niets. Het systeem wat u hebt ingebouwd in uw 

auto, of wat er standaard inzat, blijft gewoon 

voldoen. 

 

Let op: vervangt u uw auto door een andere? En 

gelden voor de nieuwe auto beveiligingseisen? Dan 

moet u wel voldoen aan de nieuwe eisen en 

verplichtingen. 

Stormschade Voorheen bestond er geen dekking als de 

schade ontstond, omdat het portier uit uw 

handen waaide. Dit is nu wel gedekt. 

Stormt het? En ontstaat er schade omdat het 

portier uit uw handen waait? Dan is dit gedekt. Dit 

is een verruiming van de dekking. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit 

(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen waarbij het door de 

afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink 

door te rijden, of waarbij extreme 

weersomstandigheden en/of een lange 

aaneengesloten rijduur een rol spelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run 

en de Arctic Challenge. 

De uitsluiting voor snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U 

bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als 

er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet 

tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en 

de Arctic Challenge. 

 


