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Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Marktontwikkelingen
- Regulering vanuit de overheid.

- Klant wil zelf keuzes maken.

- Klant wil alleen betalen waarvoor hij verzekerd is. 

De markt verandert

Marktontwikkelingen

Vernieuwd Voordeelpakket

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie



Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Vernieuwd Voordeelpakket

 Vernieuwd Voordeelpakket speelt in op de veranderingen in de markt:

- Ruime acceptatiegrenzen, waardoor vaker directe acceptatie.

- Standaard 20% provisie voor het gehele pakket, zelf kun je de provisie per polis aanpassen van  

0 tot 27,5%.

Marktontwikkelingen

Vernieuwd Voordeelpakket

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden

De markt verandert

Meer informatie



Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Het Vernieuwd Voordeelpakket in het kort
- Keuze uit een totaalpakket met 16 van de meest gevraagde en los af te sluiten verzekeringen.

- Pakketkorting bij meer verzekeringen en voertuigenkortingsregeling.

- Altijd een goede basisdekking met verschillende keuzedekkingen.

- Producten zijn VPI gekoppeld.

- Provisieschuif die past bij jouw verdienmodel.

 Welke verzekeringen tellen mee? ›

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie



Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Verzekeringen die meetellen voor het aantal verzekeringen om pakketkorting te bepalen  

- Inboedel - Kampeerauto  - Auto/Bestelauto

- Woonhuis - Toercaravan/vouwwagen - Motor

- Aansprakelijkheid - Doorlopende reis - Oldtimer

- Rechtsbijstand  - Ongevallen - Boot

  - Recreatiewoning

 Verzekeringen die niet meetellen voor het aantal verzekeringen om pakketkorting te bepalen 

- Bromfiets - Aanhangwagen

 Deze verzekeringen profiteren wel van de berekende pakketkorting.

 Bekijk de pakketkorting ›

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Productinformatie

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie



Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

Let op: een verzekeringsvorm telt éénmaal mee.  

Voorbeeld: twee personenautoverzekeringen tellen voor één bij de bepaling van het aantal  

verzekeringen. 

 Aantal Kortings-
 verzekeringen percentage

 1 0%

 2 2%

 3 4%

 4 6%

 5 8%

 6 en hoger 10%

Pakketkorting

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Productinformatie

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie



Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Inboedelverzekering
- Geen over- of onderverzekering: de inboedel is verzekerd, het maakt niet uit wat de waarde ervan is.

- Inboedel op een ander adres is standaard verzekerd tot € 7500 voor maximaal 3 maanden. Wil je klant de 

inboedel op een ander adres langer dan 3 maanden verzekeren? Of met een hoger bedrag? Kies dan voor 

de keuzedekking Inboedel op een ander adres.

- Huurdersbelang en eigenarenbelang is standaard verzekerd tot € 6.000. Je klant kan een hoger  

bedrag kiezen.

- Mobiele elektronica, zoals een smartphone en tablet, is binnen en buiten het woonhuis verzekerd voor  

vallen en stoten met de keuzedekking Mobiele elektronica.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in dekkingen (zoals Mobiele elektronica,  

Kostbaarheden) en eigen risico’s.

Productinformatie Voorwaarden Inventarisatie formulier

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56663
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Woonhuisverzekering
- Garantie tegen over – of onderverzekering: het woonhuis is altijd goed verzekerd.

- Fundering is standaard verzekerd.

- De tuin is standaard verzekerd.

- Laadpaal voor elektrische auto’s is verzekerd.

- Kantoor of bedrijf aan huis is meeverzekerd.

- Heeft je klant zonnepanelen op of rondom het woonhuis? Deze kunnen eenvoudig meeverzekerd worden.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in dekkingen (zoals Glas en Verhuur) en eigen risico’s.

- Voor waardebepaling woonhuis is een leidraad opgenomen onder inventarisatie formulier

- Voor riet gedekte woonhuizen zie beoordelingsrichtlijn Riet onder inventarisatie formulier

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56660
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14000


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Woonhuisverzekering
- Beoordelingsrichtlijnen Riet

- Richtlijn waardebepaling woonhuis

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/volmachtweb/paginas/prodmanschade.aspx#/Brand%20&%20Milieu;Woonhuis%20voor%20Particulieren
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56660
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14000


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Auto-/Bestelautoverzekering
- Geen premietoeslag bij laagste trede no-claim, geen lagere basistreden jonge bestuurders en grote steden.

- Casco Inruilplus voor personenauto’s ouder dan 3 jaar, met bouwjaarkorting tot 20%.

- Pechhulp als keuzedekking. Hulp ook in woonplaats klant.

- Uitbreiding van standaard nieuwwaarderegeling van 1 jaar naar 2 en 3 jaar mogelijk. Bij Bestelauto voor 1 of 

2 jaar.

- Aankoopwaarde is mee te verzekeren voor 1, 2 of 3 jaar. Bij Bestelauto voor 1 of 2 jaar.

- Extra voordeel van haal- en brengservice als reparatie plaatsvindt bij een door ons 

 geselecteerd herstelbedrijf.

- Geen terugval no-claimtreden als de bestuurder geen schuld heeft.

- Keuzedekking Schade Inzittenden inclusief smartengeld.

- De auto kan deel uit maken van de voertuigenkortingsregeling.

Inventarisatie formulierProductinformatie Auto

Productinformatie Bestelauto

Voorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56555
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56635


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Auto-/Bestelautoverzekering
- Voorwaarden Auto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

- Voorwaarden Auto Casco Beperkt

- Voorwaarden Auto Casco Allrisk

- Voorwaarden Auto Casco Inruilplus

- Voorwaarden Bestelauto Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

-  Voorwaarden Bestelauto Casco Beperkt

-  Voorwaarden Bestelauto Casco Allrisk 

Inventarisatie formulierVoorwaardenProductinformatie Auto

Productinformatie Bestelauto

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Auto-/Bestelautoverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12827
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12851
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12829
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12830
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12828
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13946
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13944
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56555
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56635


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Motorverzekering
- Geen premietoeslag bij laagste trede no-claim, geen lagere basistreden jonge bestuurders  

 en grote steden.

- Pechhulp als losse keuzedekking en niet gebonden aan het bouwjaar van de motor.  

 Hulp ook in woonplaats klant.

- Uitbreiding van standaard nieuwwaarderegeling van 1 jaar naar 2 jaar mogelijk.

- Aankoopwaarde is mee te verzekeren voor 1 of 2 jaar.

- Zakelijk gebruik is niet toegestaan

- Helm en motorkleding standaard meeverzekerd op cascodekking.

- Geen terugval no-claimtreden als de bestuurder geen schuld heeft.

- Het verzekerde bedrag kan eventueel verhoogd worden.

- Snelheidsritten en wedstrijden op circuit uitgesloten

- Particulier verhuur uitgesloten

- Eigenbouw motor op basis van taxatierapport

- Sportieve motor in combinatie met jonge bestuurder kent speciale richtlijnen

- Keuzedekking Schade Opzittenden inclusief smartengeld.

- De motor kan deel uit maken van de voertuigenkortingsregeling.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56574
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Motorverzekering
- Voorwaarden Motor Wettelijke Aansprakelijkheid

- Voorwaarden Motor Casco Beperkt

- Voorwaarden Motor Casco Allrisk

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Motorverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12842
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12843
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12844
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56574
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Bromfietsverzekering
- Geen premietoeslag bij laagste trede no-claim, geen lagere basistreden jonge bestuurders 

 en grote steden.

- Schade aan de helm standaard meeverzekerd bij een cascodekking.

- Keuzedekking Schade Opzittenden inclusief smartengeld.

- De bromfiets maakt geen deel uit van de pakketkorting of tweede gezinsvoertuigregeling.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56573
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Bromfietsverzekering
- Voorwaarden Bromfiets Wettelijke Aansprakelijkheid

- Voorwaarden Bromfiets Casco Beperkt

- Voorwaarden Bromfiets Casco Allrisk

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Bromfietsverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12844
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12840
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12841
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56573
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

Productinformatie Inventarisatie formulier

 Toercaravan / vouwwagen
- Ook voor een toercaravan op vaste standplaats.

 - Ook voor een toercaravan op een vaste standplaats in Nederland.

 - Een vaste standplaats in het buitenland is niet acceptabel. bel.

- Caravanmover, Voortent/luifel of Inboedel apart mee te verzekeren. Voor een toercaravan op  

 vaste standplaats is ook de keuzedekking Aanbouw mee te verzekeren.

- Keuzedekking Aankoopwaarde: 1, 3 of 5 jaar. Ook mogelijk voor de caravanmover en de voortent/luifel.

- Casco Allrisk: hagelschade apart mee te verzekeren. Korting bij een hagelbestendig dak.

- Standaard hulpverlening inclusief pechhulp. Ook hulp voor vervoer van de 

 toercaravan/vouwwagen bij uitval van de trekkende auto.

- Particuliere verhuur is niet mogelijk. 

Voorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11307
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Toercaravan-Vouwwagenverzekering
- Voorwaarden Toercaravan-vouwwagen Casco Beperkt

- Voorwaarden Toercaravan-vouwwagen Casco Allrisk

Inventarisatie formulierVoorwaardenProductinformatie

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14231
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14227
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11307


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Kampeerautoverzekering
- Geen premietoeslag bij laagste trede no-claim.

- Pechhulp als keuzedekking en niet gebonden aan het bouwjaar van de kampeerauto.  

 Gaat om hulp buiten de woonplaats van de klant.

- Bij Casco Allrisk: uitbreiding van de standaard nieuwwaarderegeling van 3 jaar naar 5 jaar mogelijk.

- Geen terugval no-claimtreden als de bestuurder geen schuld heeft.

- Keuzedekking Schade Inzittenden inclusief smartengeld.

- De kampeerauto kan deel uit maken van de voertuigenkortingsregeling.

- Eigenbouw kampeerauto alleen met taxatierapport.

- Particuliere verhuur is niet mogelijk.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56585
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56585
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Kampeerautoverzekering
- Voorwaarden Kampeerauto Wettelijke Aansprakelijkheid

- Voorwaarden Kampeerauto Casco Beperkt

- Voorwaarden Kampeerauto Casco Allrisk

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Kampeerautoverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12833
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12834
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12835
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56585
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Aanhangwagenverzekering
- Geen premietoeslag bij laagste trede no-claim.

- Pechhulp als losse keuzedekking en niet gebonden aan het bouwjaar van de aanhangwagen.  

 Hulp ook in woonplaats klant en geen maximum voor het aantal keer dat hulp kan worden ingeroepen.

- Geen terugval no-claimtreden als de gebruiker geen schuld heeft.

- Bij de casco dekking zijn er vier keuzemogelijkheden voor het eigen risico.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56572
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13986


Het gemak van het Vernieuwd Voordeelpakket  

 Aansprakelijkheidsverzekering
- Standaard dekking voor verzekerden die schade oplopen door een strafbaar feit van anderen,

 zoals zinloos geweld.

- Keuzedekkingen; alleen verzekeren wat jouw klant nodig heeft.

- Jouw klant kan kiezen voor een eigen risico voor kinderen en huisdieren.

- Jouw klant betaalt alleen voor wat hij nodig heeft.

- Uit te breiden met Sterdekking en Verhaalsbijstand.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11176
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13995
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 Rechtsbijstandverzekering
Met een rechtsbijstandverzekering sta je sterk. Een specialist helpt je bij het onderbouwen en verdedigen 

van jouw belangen en de financiële risico’s van verzekerde conflicten zijn afgedekt. Dat brengt je rust.

Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf of voor meerdere personen, zoals je gezinsleden.

- Adviesservice is meeverzekerd. Dreigt er een juridisch conflict te ontstaan? Dan mag je eenmalig telefonisch 

advies vragen.

-  Kosten voor strafzaken en verhaal verkeersschade zijn onbeperkt verzekerd.

-  Precies verzekeren wat je nodig hebt: keuze in modules en dekkingen.

 Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers ›

Inventarisatie formulierProductinformatie Rechtsbijstand

Productinformatie Verkeersdeelnemer

Voorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56558
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56560
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12923
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 Rechtsbijstandverzekering

 Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers

- Niet kenteken gebonden.

- Voor alle vervoersmobiliteiten en voor alle motorrijtuigen binnen het gezin.

- Ook dekking bij een vakantiereis.

- Externe kosten zijn onbeperkt gedekt.

- Uit te breiden met Pluspakket; werelddekking en advies-service.

Inventarisatie formulierVoorwaardenProductinformatie Rechtsbijstand

Productinformatie Verkeersdeelnemer

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12923
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56558
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56560
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 Rechtsbijstandverzekering
- Voorwaarden Rechtsbijstand

- Voorwaarden Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers

Inventarisatie formulierVoorwaardenProductinformatie Rechtsbijstand

Productinformatie Verkeersdeelnemer

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12018
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11924
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12923
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56558
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56560
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 Doorlopende reisverzekering
- Voor de Basisdekking geen eigen risico.

- Geen eindleeftijd voor meeverzekerde kinderen.

- Ongevallendekking: € 25.000 bij overlijden en tot € 75.000 bij blijvende invaliditeit.

- Keuze bij de dekking Bagage voor verzekerde bedragen.

- Keuze voor een extra dekking voor sportuitrusting aanvullend op de dekking voor bagage.

- Keuze bij de dekking Annulering voor verzekerde bedragen per persoon per reis.

- Dekking mogelijk voor reizen binnen Nederland naar eigen vakantiewoning of stacaravan 

 met vaste standplaats of boot met vaste ligplaats.

- Vrijwilligerswerk, stage en studie is standaard meeverzekerd. 

- Keuze zakenreis: voor betaalde zakelijke activiteiten.

- Keuze Annulering: dekking als een onderdeel van een samengestelde reis (bijvoorbeeld wanneer een  

reisticket en een verblijf los van elkaar zijn geboekt) uitvalt. Verzekerd zijn dan de annuleringskosten van de 

overige onderdelen, óf de noodzakelijke reis- en verblijfskosten als de reis wordt gewijzigd.

- Keuze Annulering Garantie: bij afbreking van de reis wordt de héle reissom vergoed; 

 niet alleen het niet genoten gedeelte.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56554
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13679
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 Ongevallenverzekering
- Geen eindleeftijd voor meeverzekerde kinderen.

- Basisdekking voor blijvende invaliditeit. 

- Keuze om overlijden mee te verzekeren.

- Bepaalde risicovolle beroepswerkzaamheden zijn mee te verzekeren.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56575
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11936
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 Bootverzekering
- Particulier recreatief gebruik met vaste ligplaats in Nederland.

- Hoog verzekerd bedrag van €5.000.000 voor aansprakelijkheid.

- Dekking van letsel dat je klant met de boot veroorzaakt aan andere personen.

- Dekking van schade die je klant met de boot veroorzaakt aan spullen van anderen.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft. Keuze in dekkingen (zoals Schade Opvarenden). En bij Casco

  Allrisk keuze in vergoeding: op basis van aankoopwaarde gedurende 1 of 3 jaar, of op basis van taxatiewaarde

- Jetski en waterscooter zijn beide uitgesloten.

-  Premiegevolg bij keuze vaargebied: Nederland geeft korting, Europa is standaard, Zeevaart geeft  een 

toeslag.

- Acceptatie tot 200 pk binnenboordmotor benzine en tot 400 pk binnenboordmotor diesel.

- Geen particulier verhuur

- Geen zakelijk gebruik

- Vaste ligplaats buiten Nederland is niet mogelijk. 

- Zelfbouw is niet acceptabel. 

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56596
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
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 Bootverzekering
- Voorwaarden Bootverzekering Casco Beperkt

- Voorwaarden Bootverzekering Casco Allrisk

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Bootverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12846
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=12847
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56596
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997
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 Oldtimerverzekering
- Is een voertuig van 30 jaar of ouder en weegt maximaal 3.500 kg ledig gewicht.

- De verzekering voldoet aan de eisen van de Federatie Historische Automobiel-  

en Motorfietsclubs (FEHAC).

- Taxatie verplichting bij de Fehac of VRT of TMV.

- 5% premiekorting als je klant lid is van een FEHAC merkenclub. 

- Pechhulp binnen Nederland (buiten de woonplaats) is standaard gedekt.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig heeft: keuze in dekkingen (zoals Hulpverlening Europa,  

Helm en motorkleding, Schade In- of Opzittenden) en eigen risico’s.

- Snelheidsritten of wedstrijden op circuits uitgesloten.

- Geen particulier verhuur of zakelijk gebruik.

- Het gehele verzekeringsjaar geldt, er is geen zomertijd- of winterstopkorting.

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11303
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
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 Oldtimerverzekering
- Voorwaarden Oldtimerverzekering Auto Wettelijke Aansprakelijkheid

- Voorwaarden Oldtimerverzekering Auto Casco Beperkt

- Voorwaarden Oldtimerverzekering Auto Casco Allrisk

- Voorwaarden Oldtimerverzekering Motor Wettelijke Aansprakelijkheid 

- Voorwaarden Oldtimerverzekering Motor Casco Beperkt

- Voorwaarden Oldtimerverzekering Motor Casco Allrisk

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

Oldtimerverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13653
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13654
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13655
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13656
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13657
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14403
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=11303
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=13997
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 Recreatiewoningverzekering
- Recreatiewoning op vaste standplaats in Nederland. 

 Recreatief gebruik, verhuur mee te verzekeren (maximaal 17 weken per jaar). 

- Permanente bewoning is uitgesloten.

- Aansprakelijkheid voor schade door of met de recreatiewoning standaard verzekerd. 

- Aanbouw/bijgebouw, Luifel/voortent, Inboedel en Verhuur apart mee te verzekeren. 

- Herbouwwaarde of aankoopwaarde. Dit geldt ook voor de meeverzekerde  

 Aanbouw/bijgebouw en  Luifel/voortent. Inboedel 1 jaar nieuwwaarde. 

- Basisdekking of Allriskdekking. Gekozen dekking geldt ook voor meeverzekerde  

 Aanbouw/bijgebouw, Luifel/voortent of Inboedel. 

- Eigen risico storm van € 350 is afkoopbaar. Voor overige schades een keuze eigen 

 risico van € 0, € 100, € 250 of € 500.   

-  Zie acceptatierichtlijnen volmachtweb voor: Rietbeleid recreatiewoning en strandhuisjes.

-  Stacaravan en Chalets hebben een eigen tarief en limiet binnen de acceptatie van de 

recreatiewoningverzekering. 

Productinformatie Inventarisatie formulierVoorwaarden

Auto-/Bestelautoverzekering

Motorverzekering

Bromfietsverzekering

Toercaravan/vouwwagenverzekering

Kampeerautoverzekering

Aanhangwagenverzekering

Inboedelverzekering

Productinformatie

.

Ongevallenverzekering

Bootverzekering

Oldtimerverzekering

Doorlopende reisverzekering

Rechtsbijstandsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Recreatiewoning

Woonhuisverzekering

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56587
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14359
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=52358
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14226
https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?product=14226
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 Premie en voorwaarden 
Wij bieden een goede basisdekking aangevuld met keuzedekkingen. Jij en de klant hebben invloed 

op de premie door deze keuzedekkingen, door het eigen risico en de pakketkorting. 

 Voorwaarden
Je kunt de polisvoorwaarden vinden bij de productinformatie van elke afzonderlijke verzekering.

Premie en voorwaarden

 Tarieven Vernieuwd Voordeelpakket ›

De markt verandert Productinformatie

Meer informatie

Ontdek het gemak

Premie en voorwaarden

https://www.asrcockpit.nl/productdocument-handler?nummer=56571
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Applicaties Ondersteunende proces applicaties: 

Cockpit
Productinformatie

Volmachtweb (productrichtlijnen / volmachtrichtlijnen)

Atosi
Offertes single line

Specials (werkwijze specials)

Fleetmanagement

Volmachtbeheer
VPI handleidingen / inrichtingsdocumenten

Vragen

De markt verandert ProductinformatieOntdek het gemak

Premie en voorwaarden Meer informatie
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Vragen over het Vernieuwd Voordeelpakket

Branchemanagement Volmachten

Heb je vragen over het Vernieuwd Voordeelpakket, Cockpit of andere zaken, dan kun je bellen 

naar onderstaande telefoonnummer. 

 (030) 278 40 20

De markt verandert Productinformatie

Meer informatie

Ontdek het gemak

Premie en voorwaarden

Applicaties

Vragen


