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Verschillenkaart voor: 1. Verzekering Bestelauto Casco Beperkt 

 2. Verzekering Aanhangwagen Casco Beperkt 

 

1. Verzekering Bestelauto Casco Beperkt 

 Verschillen tussen voorwaarden ZBCB 16-01 en BWA-CB 2019-01 

 

Let op: 

Voorheen stond in het voorwaardenmodel ZBCB 16-01 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 2019-01). In deze verschillenkaart 

beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Beperkt. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Reparatie bij 

economisch 

total loss 

Bij een economisch total loss zijn de 

reparatiekosten hoger dan de waarde van uw 

auto vlak voor de gebeurtenis min de waarde 

van de restanten. Normaal gesproken 

vergoeden wij dan dat verschil in waarde. 

 

U mag in dit geval toch de auto laten 

repareren tot maximaal het verzekerde bedrag 

op de polis. Maar dan moet u de schade wel 

laten repareren door een schadeherstelbedrijf 

dat door ons is geselecteerd. Doet u dat niet? 

Dan vergoeden wij het ‘normale’ verschil in 

waarde van de auto. 

Is uw auto economisch total loss? Met andere 

woorden: zijn de reparatiekosten hoger dan de 

waarde van uw auto vlak voor de gebeurtenis min 

de waarde van de restanten? Dan mag u de 

schade toch laten repareren tot maximaal het 

verzekerde bedrag op de polis. Maar laat u de 

schade niet repareren bij een herstelbedrijf dat door 

ons is geselecteerd? Dan vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de auto. 

 

Dit is een verruiming van de dekking. 

 

Let op: 

- Hebt/had u een clausule op uw polisblad staan 

waarin deze uitbreiding van de dekking al 

staat/stond? Dan verandert er praktisch gezien 

niets voor u. 

- Hebt u een clausule op uw polis staan, waarin 

staat dat we bij reparatie nooit meer vergoeden 

dan de waarde van het motorrijtuig vóór de 

gebeurtenis? Dan geldt deze verruiming van de 

dekking niet voor u en vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de auto. 

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. 
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2. Verzekering Aanhangwagen Casco Beperkt 

 Verschillen tussen voorwaarden ZBCB 16-01 en AHW-CB 2019-01 

 

Let op: 

Voorheen waren er geen specifieke voorwaarden voor een verzekerde aanhangwagen. Voorwaardenmodel  

ZBCB 16-01 bevatte de voorwaarden voor een bestelautoverzekering, waarbij voor het verzekerde object dan 

praktisch gezien aanhangwagen moest worden gelezen. Voorwaardenmodel AHW-CB 2019-01 is specifiek 

geschreven voor een aanhangwagen. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Hulpverlening Bij diefstal of beschadiging van de 

aanhangwagen in het buitenland vergoeden 

wij de noodzakelijke huur van een 

vervangende aanhangwagen. Tot maximaal  

€ 25 per dag en maximaal € 250 per 

gebeurtenis. Dit was voorheen niet verzekerd. 

Bent u in het buitenland met de aanhangwagen? En 

kunt u uw aanhangwagen niet meer gebruiken door 

diefstal of beschadiging? Dan vergoeden wij de 

noodzakelijke huur van een vervangende 

aanhangwagen tot maximaal € 25 per dag en 

maximaal € 250 per gebeurtenis. Dit is een 

verruiming van de dekking. 

Beveiligingseis 

bij diefstal 

Voorheen stond er geen specifieke 

beveiligingseis voor een aanhangwagen in de 

voorwaarden. Die is nu wel opgenomen. 

Laat u de aanhangwagen ergens zonder toezicht 

achter of in de (winter)stalling? Dan moet u de 

aanhangwagen beveiligen met een koppelingsslot, 

een wielklem of een wielketting. Deze moet zijn 

goedgekeurd door het Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit (VbV). 

Mag die beveiliging volgens de exploitant van de 

(winter) stalling niet in de stalling gebruikt worden? 

En kunt u dat aantonen met de voorschriften van de 

exploitant? Dan hoeft u niet aan onze 

beveiligingseis te voldoen. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven met de 

aanhangwagen op een circuit (zoals de 

Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen met de 

aanhangwagen 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 met de aanhangwagen 

op een circuit, zelfs als er geen sprake is van een 

wedstrijd. En ook niet tijdens bijzondere ritten met 

de aanhangwagen zoals de Carbage Run en de 

Arctic Challenge. 

 


