
Verschillenkaart: Verzekering Bestelauto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 

 

Verschillen tussen voorwaarden: 

BWA 14-1 en BWA 2019-02 (Bestelauto WA) 

 BWA-CB 2019-02 (Bestelauto WA + Casco Beperkt) 

 BWA-CC 2019-02 (Bestelauto WA + Casco Compleet) 

 

Let op: 

Voorheen was er een apart voorwaardenmodel BWA 14-1, waarin alleen de dekking WA was omschreven. Nu zijn de 

voorwaarden van de dekking WA opgenomen in de modellen met de hoofddekkingen WA en Casco (BWA 2019-02, 

BWA-CB 2019-02 en BWA-CC 2019-02). En in die modellen zijn óók de voorwaarden voor de dekkingen Ongevallen 

Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade Inzittenden opgenomen. In deze verschillenkaart beschrijven we 

alleen het verschil in de dekking WA. 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Schadevrije 

jaren 

In de voorwaarden staat een aparte tabel met 

de opbouw en de terugval van schadevrije 

jaren. De regeling gold al, maar stond nog niet 

in de voorwaarden. De terugval is hetzelfde bij 

alle verzekeraars in Nederland. 

U kunt gemakkelijk zien wat er met uw schadevrije 

jaren gebeurt bij geen, een of meerdere schade(n) 

per jaar. 

Terugval op de 

no-claimladder 

In principe valt u bij ons niet terug op de no-

claimladder als u geen schuld hebt aan een 

schade. Maar in bepaalde gevallen moet u 

dan wel aan verplichtingen voldoen. Dit is nu 

nog duidelijker beschreven dan voorheen. 

U moet bijvoorbeeld direct, maar uiterlijk binnen 14 

dagen, aangifte doen als de schade ontstaat door 

toedoen van onbekenden. Of bij doorrijden na een 

ongeval door een tegenpartij. Ook moet u 

meewerken om de namen van getuigen te 

achterhalen. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

onvoldoende 

onderhoud of 

overbelasting 

Ontstaat de schade door onvoldoende of niet 

deskundig onderhoud aan de auto of 

aanhanger? Of door overbelasting? Dan is dat 

geen uitsluiting meer als u bij een tegenpartij 

schade aanricht. 

Wij vergoeden de schade die u veroorzaakt bij de 

tegenpartij. Maar wij hebben niet meer het recht om 

die schade op u te verhalen. Dit is een verruiming 

van de dekking. 

 

Let op: deze uitsluiting blijft wel gelden voor 

hulpverlening en pechhulp. 

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. 

 


