INFORMATIE BROMMOBIELEN:
Per 1 januari 2014 is de alarmcentrale gewijzigd naar EUROCROSS tel: + 31 (0) 71 3641849
Acceptatierichtlijnen:
Acceptatie is uitsluitend mogelijk voor verzekerden van 16 tot 80 jaar met een geldig
wettelijk voorgeschreven rijvaardigheidsbewijs (minimaal AM rijbewijs). Bij een leeftijd
vanaf 80 jaar dient u met Assuflex contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.
Acceptatie in de voorlopig verzekerde dekking is zonder vooroverleg met Assuflex niet
mogelijk.
Premies:
Premie is afhankelijk van regio en opgebouwde schadevrije jaren;
Wa-premie vanaf € 14,18 per maand incl. assurantiebelasting en excl. éénmalige poliskosten;
WA+Casco premie (volledig Cascodekking) vanaf € 53,01 per maand incl.
assurantiebelasting en excl. éénmalige poliskosten. Deze premie geldt tot en met een
cataloguswaarde (incl. accessoires) van € 13.000,--. Bij een hogere cataloguswaarde is de
premie op aanvraag;
WA+Diefstal premie (beperkt Cascodekking) behoort ook tot de mogelijkheden. Premie is op
aanvraag. U kunt voor de voor u geldende premie telefonisch (073-5481131) of per e-mail
(brommobielen@assuflex.nl) contact met ons opnemen.
Voordelen:
Nieuwwaarde regeling bij Casco vergoeding voor de 1e eigenaar van een nieuwe brommobiel;
Hulpverlening in binnenland en landen van IVB via de Alarmcentrale van Eurocross;
Bonus/malusregeling met kortingen tot en met 75%;
Sleepkosten zijn gedekt bij een ongeval (ook bij uitsluitend WA-dekking);
Eigen Risico’s:
•
•

Bij WA-schade geldt een eigen risico van € 350,-- per gebeurtenis indien de
bestuurder jonger is dan 24 jaar;
Bij Casco-schade geldt een eigen risico van € 300,-- per gebeurtenis. Bij iedere daarop
volgende schuldschade binnen hetzelfde verzekeringsjaar geldt dat, indien de eerste
schade een zogenoemde schuldschade is, het eigen risico wordt verhoogd naar € 700,-per gebeurtenis. Indien de bestuurder jonger is dan 24 jaar geldt een extra eigen risico
van € 75,-- per gebeurtenis (zie ook polisvoorwaarden);
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Voor trede 1 en 2 van de bonus/malus tabel (zie voorwaarden) geldt een eigen risico van
€ 1.000,-- per gebeurtenis (Casco-dekking);
Bij diefstal geldt een eigen risico van € 300,-- per gebeurtenis;
Bij ruitvervanging geldt een eigen risico van € 68,-- per gebeurtenis (Casco-dekking);
Bij ruitreparatie (harsinjectiemethode) geldt geen eigen risico (Casco-dekking).
Regeling bij verkoop van het voertuig:
De verzekering is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar. Deze nieuwe eigenaar dient
het voertuig zelf te verzekeren en opnieuw ter acceptatie bij ons aan te bieden. Indien de
nieuwe eigenaar voldoet aan de onze acceptatierichtlijnen zoals vermeld onder punt, zal het
voertuig op normale condities verzekerd kunnen worden
Bij verkoop dient de verzekerde een kopie van het vrijwaringsbewijs aan Assuflex te
overleggen teneinde de verzekering te kunnen beëindigen.
Premievervaldatum:
De hoofdpremievervaldatum is de ingangsdatum van de verzekering.
Premiebetaling:
De premiebetaling per automatische incasso is verplicht. U kunt de premie per jaar of per
maand laten incasseren.
Dekkingsuitbreidingen:
Rechtsbijstandverzekering: premie per jaar per voertuig € 42,35 incl. assurantiebelasting;
Ongevallen-Inzittendenverzekering: premie per jaar € 15,00 incl. assurantiebelasting.
Uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval € 4.540,--; uitkering bij algehele blijvende
invaliditeit als gevolg van een ongeval € 13.650,-- (maximaal 225% progressief stijgend).
Schadeverzekering inzittenden: premie per jaar € 60,60 , inclusief assurantiebelasting
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Wijze van afsluiten:
1. Aanvraagformulier
De aanvrager van de brommobielverzekering dient het aanvraagformulier (bestaande uit 2
pagina’s) volledig in te vullen en op beide pagina’s te ondertekenen (mede gezien de
incassomachtiging). Het aanvraagformulier wordt vervolgens aan ons toegezonden per email
of per post. Na controle op volledige invulling en ondertekening zal een bevestiging van
voorlopig verzekerde dekking per email of per post worden verstuurd aan de
verzekeringnemer. De verzekeringspolis volgt zo spoedig als mogelijk via de Volmacht
Heinenoord Assuradeuren BV samen met de hulpverleningskaart ( groene kaart). Heinenoord
Assuradeuren BV toetst de door u opgegeven informatie en beslist over de definitieve
acceptatie van de aanvraag
1. Telefonisch contact
U kunt ook telefonisch contact met Assuflex opnemen om het kenteken in voorlopig
verzekerde dekking te laten nemen door Assuflex. Wij sturen u na afronding van de
telefonische aanvraagprocedure een bevestiging van voorlopig verzekerde dekking per email
of per post. Bij deze bevestiging vindt u de nog te beantwoorden en te ondertekenen
acceptatievragen. Dit acceptatievragen formulier dient binnen 5 werkdagen, volledig ingevuld
en ondertekend retour ontvangen te zijn bij Assuflex. Ontvangt Assuflex het niet binnen deze
5 werkdagen dan kan de verzekeraar de voorlopig verzekerde dekking intrekken. Heinenoord
Assuradeuren BV toetst de door u opgegeven informatie en beslist over de definitieve
acceptatie van de aanvraag.
Voor verzekering met betrekking tot overige voertuigen met beperkte snelheid ( zonder
geregistreerd kenteken) kunt u telefonisch of per email een verzekering aanvragen of
verzoeken om een aanvraagformulier. Na ontvangst bij Assuflex van alle benodigde
informatie ( indien telefonisch contact) of het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier sturen wij u zo spoedig als mogelijk een verzekeringsplaatje toe ( indien
van toepassing). De verzekeraar stuurt u het verzekeringsbewijs of -polis toe. Heinenoord
Assuradeuren BV toetst de door u opgegeven informatie en beslist over de definitieve
acceptatie van de aanvraag.
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