Aanhangerverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Hoeksche Waard Assuradeuren, schadeverzekeraar, vergunning: 12020528
(NL)

Product:

AANHANGWAGEN PERSONENAUTO - BESTELAUTO

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhangwagen. Bij een maximumgewicht (eigen gewicht + laadvermogen) van meer dan 750
kg draagt uw aanhangwagen een kenteken (gele plaat met zwarte letters). Bij een maximum gewicht van minder dan 750 kg draagt uw
aanhangwagen het kenteken van het trekkende voertuig (witte plaat met zwarte letters).

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De materiële schade aan uw
aanhangwagen. Hieronder verstaan wij een
aanhangwagen met of zonder opbouw, een
boottrailer of een paardentrailer die particulier wordt
gebruikt of gebruikt wordt door zelfstandigen of door
mkb'ers in de bouw - horeca - zakelijke
dienstverlening - handel - transport - agrarische
sector.

Als de bestuurder van het voertuig waaraan de
gekoppelde aanhangwagen was gekoppeld niet in
het bezit was van een geldig rijbewijs. Of de
bestuurder veroorzaakt de schade onder invloed van
alcohol of drugs.

Extra informatie
Het gaat hier om de aanhanger zoals deze
oorspronkelijk is verkocht door de fabrikant of
importeur, inclusief de oorspronkelijke onderdelen
voor zover die aan, op of in het voertuig zijn
gemonteerd. De waarde van uw aankoop nog te
verhogen met voertuigaanpassingen zoals b.v.
bedrijfswageninrichting, alarm, extracarrosseriewerk, luchtvering, koeling, alarm,
belettering.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
De aansprakelijkheid voor schade die u in het
verkeer met de aanhangwagen aan anderen
veroorzaakt is gedekt op de WA-verzekering van het
trekkende voertuig.
Beperkt Casco
Deze dekking is automatisch inbegrepen in de
dekking Volledig Casco (All Risk). Uw
aanhangwagen is hiermede verzekerd voor Brand,
Storm, Natuurgeweld, Botsing met loslopende of
opvliegende dieren, Blikseminslag, Diefstal, Inbraak,
Joyriding, Vandalisme.
Extra informatie
Het is niet mogelijk uitsluitend de dekking Beperkt
Casco te verzekeren.

Volledig Casco
Uw aanhangwagen is All Risk verzekerd
voor materiële schade door onvoorziene, plotselinge
en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En
voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een
botsing.

Schade tijdens verhuur
Schade ontstaan terwijl de aanhangwagen werd
verhuurd is niet verzekerd.
Spullen in de aanhanger
Schade door diefstal van Accessoires en
Hulpmaterialen uit een open of met dekzeil
afgesloten aanhangwagen is niet verzekerd.
Schade aan lading
Schade toegebracht aan de vervoerde lading van de
aanhangwagen is niet verzekerd.
Werkmaterieel
Schade toegebracht met, door of aan Werkmaterieel
dat op uw aanhangwagen is gemonteerd is niet
verzekerd. Voor Werkmateriaal hebben wij wel
verzekeringsmogelijkheden. Na overleg met u over
uw wensen doen wij u gaarne een voorstel.
Extra informatie
Onder Werkmaterieel verstaan wij een apparaat of
toestel dat dient tot het verrichten van
werkzaamheden of het behulpzaam zijn daarbij en
voorzien is van een eigen aandrijvingsmechanisme
(elektrische en/of verbrandingsmotor) inclusief
bijbehorende hulp- en uitrustingsstukken.

Accessoires
Meeverzekerd zijn de accessoires die bij uw
aanhangwagen behoren zoals een reservewiel,
gevarendriehoek, brandblusser, sleepkabel,
gereedschap, reservelampjes, wielklem, disselslot,
alles voor zover deze zaken zich aan, op of in de
aanhangwagen bevinden.
Hulpmaterialen
Op uw aanhangwagenverzekering zijn op dezelfde
polisvoorwaarden medeverzekerd: Zeilen, netten en
ander afdek- en opvulmateriaal. Pylonnen en ander
afbakeningsmateriaal. Oprijplaten. Spanbanden en
ander bevestigingsmateriaal.

Verkoopwagen
Een verkoopwagen valt niet standaard onder
onze Aanhangwagenverzekering. Onder
verkoopwagen verstaan wij een niet-gemotoriseerde
aanhangwagen, eventueel met gëintegreerde mover,
bestemd voor de verkoop van zaken. Bijvoorbeeld
als de verkoopwagen voorzien is van een bakfrituurwand.
Extra informatie
Voor Verkoopwagens hebben wij wel
verzekeringsmogelijkheden. Na overleg met u over
uw wensen doen wij u gaarne een voorstel.

Extra informatie
Hulpmaterialen zijn gedekt tot een maximum
van 25% van de verzekerde som van uw
aanhangwagen.

Aanschafwaarde gedurende 2 jaar
Is uw aanhangwagen gestolen of bij schade total loss
geraakt dan vergoeden wij u de
aanschafwaarde gedurende twee jaar. Na deze
periode vindt schadevergoeding plaats op basis van
de dagwaarde van uw aanhangwagen op het
moment van de schade.
Extra informatie
Aanschafwaarde is het bedrag wat u volgens de op
uw naam gestelde aanschafnota betaald heeft.
Dagwaarde is het bedrag dat nodig is voor het
verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en
ouderdom gelijkwaardige aanhangwagen.

Dagvergoeding
Is uw aanhangwagen total loss geraakt of gestolen
dan vergoeden wij u een tegemoetkoming van € 25,per dag gedurende de tijd waarin u niet feitelijk over
de in de polis omschreven aanhangwagen kan
beschikken.
Extra informatie
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een
maximum van 30 dagen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt € 100,-.
Beveiliging
De aanhangwagen die in losgekoppelde staat in de
open lucht wordt achtergelaten of in een niet
deugdelijk afgesloten ruimte is gestald, moet onder
alle omstandigheden beveiligd zijn door middel van
een koppelingsslot en/of wielklem (beide voorzien
van het VbV-SCM keurmerk).
Extra informatie
Wordt niet aan deze beveiligingsverplichting voldaan,
dan volgt er bij diefstal geen uitkering.

Reparatie
U kunt zelf bepalen bij welk schadeherstelbedrijf u
een gedekte schade wil laten repareren.
Beloning bij geen schade
Schadevrij rijden of schade claimen hebben geen
invloed op uw premie. Onze premies zijn vaste
premies.
Hulpverlening in Nederland
Wij vergoeden de kosten van het noodzakelijk
bergen en slepen van de beschadigde
aanhangwagen naar de dichtstbijzijnde garage waar
de schade of het defect kan worden beoordeeld en/of
hersteld.
Extra informatie
Ook vergoeden wij de kosten van noodzakelijke
stalling/bewaking van de beschadigde
aanhangwagen.

Hulpverlening in Buitenland
Wij vergoeden de kosten van noodzakelijk vervoer
van de aanhangwagen indien de aanhangwagen
en/of het trekkende voertuig niet meer gebruikt kan
worden als gevolg van een verzekerde gebeurtenis,
naar een door verzekerde te bepalen adres in
Nederland.

Waar ben ik gedekt?
Het grondgebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is, alsmede landen die
niet tot dat gebied behoren maar waarvoor dekking bestaat volgens het door de verzekeringsmaatschappij van het trekkende
voertuig afgegeven Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (Groene Kaart).

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Premie termijnen kunt u kiezen: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. Bij maandbetalingen verlangen wij betaling via
automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd. Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste contractjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand via een brief of per e-mail.
In geval van opzegging zullen wij de premie over de nog niet verstreken verzekeringsmaanden aan u terugbetalen.
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