
Geen alarmverplichting tot € 45.000,- 
Naast het stuurslot dient ook een extra deugdelijk slot te worden gebruikt (altijd twee sloten)

Variabele winterstop 
Indien u de Harley® volledig Casco verzekert, kunt u gebruik maken van de winterstop.
Eén telefoontje of mail is voldoende om de WA/Casco dekking (zogenaamde All-risk) om te zetten  
naar WA/Beperkt Casco (=brand-diefstal). Uiteraard ook bellen zodra de motor weer uit de winterstop kan.
Bij oldtimers is de winterstop niet van toepassing.

Rijvaardigheidskorting 15%
Indien u een recent rijvaardigheidscertificaat (VRO Voortgezette Rijopleiding) kunt overleggen,  
krijgt u een extra blijvende korting van 15% op de basispremie.

Accessoires
Extra accessoires, die zijn aangeschaft na de ingangsdatum van de verzekering, zijn voor 10% van de  
(taxatie)waarde van de Harley® gratis meeverzekerd.

Geen eigen risico
Bij Casco-schade (en diefstal met alarm) geen eigen risico.

Vaste taxatie 
Na overlegging van een recent taxatierapport van de IDEX (tel: 023-5552898) is de Harley® 3 jaar verzekerd 
op basis van vaste taxatie (art 7-960 BW).
Indien de Harley® nieuw is en niet geïmporteerd dan kunt u volstaan met een kopie van de aankoopnota.
Betreft het een lease-motor dan kan de Harley® verzekerd worden op basis van partijen taxatie.

6-Ventielenpolis 
Indien de Harley® bij ons is verzekerd krijgt u op de autoverzekering dezelfde korting als op uw Harley®.
(dit geldt uiteraard ook andersom). Sommige auto’s komen hiervoor niet in aanmerking.

Extra korting van 5% 
5% extra korting op de basispremie bij een 3-jarig contract.

Motorkleding
Motorkleding is tot € 750,- per persoon meeverzekerd (bij een verkeersongeval).

Zeer voordelige Casco-verzekering 
Heeft u al een aantal schadevrije jaren opgebouwd en maakt u gebruik van de winterstop, dan is de volledige  
Casco-verzekering niet veel duurder dan alleen een brand-diefstal dekking.

Stalling: Op het woonadres dient de Harley® in een afgesloten ruimte te staan (schuur, garagebox).
(Indien niet mogelijk dan in overleg)

voor informatie:
tel: 050-5775087
www.dezeeuwverzekeringen.nl
kees@dezeeuwverzekeringen.nl

Kees de Zeeuw DZ10-POLIS
Ons kantoor is gespecialiseerd in het verzekeren van Harley-Davidson® motoren.

Geen alarmverplichting 
Naast het stuurslot dient ook een extra deugdelijk slot te worden gebruikt (altijd twee sloten)

Variabele winterstop 
Indien u de Harley® volledig Casco verzekert, kunt u gebruik maken van de winterstop.
Eén telefoontje of mail is voldoende om de WA/Casco dekking (zogenaamde All-risk) om te zetten  
naar WA/Beperkt Casco (=brand-diefstal). Uiteraard ook bellen zodra de motor weer uit de winterstop kan.
Bij oldtimers is de winterstop niet van toepassing.

Rijvaardigheidskorting 15%
Indien u een recent rijvaardigheidscertificaat (VRO Voortgezette Rijopleiding) kunt overleggen,  
krijgt u een extra blijvende korting van 15% op de basispremie.

Accessoires
Extra accessoires, die zijn aangeschaft na de ingangsdatum van de verzekering, zijn voor 10% van de  
(taxatie)waarde van de Harley® gratis meeverzekerd.

Geen eigen risico
Bij Casco-schade (en diefstal met alarm) geen eigen risico.

Vaste taxatie 
Na overlegging van een recent taxatierapport van de IDEX (tel: 023-5552898) is de Harley® 3 jaar verzekerd 
op basis van vaste taxatie (art 7-960 BW).
Indien de Harley® nieuw is en niet geïmporteerd dan kunt u volstaan met een kopie van de aankoopnota.
Betreft het een lease-motor dan kan de Harley® verzekerd worden op basis van partijen taxatie.

6-Ventielenpolis 
Indien de Harley® bij ons is verzekerd krijgt u op de autoverzekering dezelfde korting als op uw Harley®.
(dit geldt uiteraard ook andersom). Sommige auto’s komen hiervoor niet in aanmerking.

Extra korting van 5% 
5% extra korting op de basispremie bij een 3-jarig contract.

Motorkleding
Motorkleding is tot e 750,- per persoon meeverzekerd (bij een verkeersongeval).

Zeer voordelige Casco-verzekering 
Heeft u al een aantal schadevrije jaren opgebouwd en maakt u gebruik van de winterstop, dan is de volledige  
Casco-verzekering niet veel duurder dan alleen een brand-diefstal dekking.

Stalling: Op het woonadres dient de Harley® in een afgesloten ruimte te staan (schuur, garagebox).
(Indien niet mogelijk dan in overleg)

voor informatie:
tel: 050-5775087
www.dezeeuwverzekeringen.nl
kees@dezeeuwverzekeringen.nl
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