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Hulpverlening Casco Allrisk (Compleet) Huur vervangend vervoer binnen Nederland: 5 dagen. Bij schade 

door verzekerde gebeurtenis. Ook bij diefstal.

Huur vervangend vervoer binnen Nederland: 4 dagen. Alleen bij 

schade door:

 -  aanrijding, botsing, in het water raken, omslaan, slippen of van 

de weg raken;

 - blikseminslag, brand, kortsluiting of ontploffing.

Dus niet bij diefstal.

Lengte no-claimladder 31 treden. Stijging korting met kleinere stappen, maar terugval 

ook geleidelijker.

20 treden. Stijging korting met grotere stappen, maar terugval 

ook minder geleidelijk.

No blameregeling Geen terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die niet 

door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan.

Wel terugval op de no-claimladder bij gebeurtenissen die niet 

door (mede)schuld van een verzekerde zijn ontstaan (m.u.v. de 

normale gevallen, zoals gebeurtenissen bij Casco Beperkt).

Eigen risico Cascodekking

 - Keuzemogelijkheden  - geen eigen risico

 - € 150 (standaard)

 - € 250

 - € 500

Standaard € 250. Geen keuzen.

 - Jeugd eigen risico € 250 € 150

Standaard nieuwwaarderegeling Casco Beperkt: 1 jaar. Casco Beperkt: niet.

Reparatie binnen of buiten de herstelketen

 - Carrosserieschade Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: vermindering 

schadevergoeding met € 500, los van eigen risico. Bij 

keuzedekking ‘Vrije keuze herstel’ vervalt deze vermindering.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: vergoeding 75% van 

het vastgestelde schadebedrag.

 - Ruitschade  - Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.

 - Ruitherstel: geen eigen risico.

 Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in beide gevallen 

vermindering schadevergoeding met € 500, los van eigen risico. 

Bij keuzedekking ‘Vrije keuze herstel’ vervalt deze vermindering.

 - Ruitvervanging: eigen risico € 250 

 (als niet via een geselecteerd herstelbedrijf: € 400).

 - Ruitherstel: geen eigen risico 

 (als niet via een geselecteerd herstelbedrijf: € 400).

Vergoeding als niet wordt gerepareerd (en ook niet wordt 

ingeruild)

Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij keuzedekking 

‘Vrije keuze herstel’ vervalt deze vermindering.

Vergoeding: 75% van het vastgestelde schadebedrag.

Extra’s (standaard bij Casco) Maximaal € 1.000. Gemonteerde beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur altijd maximaal € 500.

Maximaal € 500.
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Pechhulp Pechhulp als keuzedekking. Inhoud dekking Pechhulp altijd 

hetzelfde, onafhankelijk van keuze WA, Casco Beperkt, Casco 

Allrisk of Casco Inruilplus.

 -  Dekking ongeacht ouderdom voertuig (acceptatiegrens voor 

nieuwe verzekeringen: auto niet ouder dan 15 jaar).

 - Dekking inclusief eigen woonplaats.

 - Huur vervangend vervoer: dekking binnen en buiten 

Nederland.

Pechhulp niet als keuzedekking, altijd standaard.

 - WA:

 - Auto’s ouder dan 36 maanden: geen dekking.

 - Binnen woonplaats: geen dekking.

 - Huur vervangend vervoer: geen dekking.

 -  Casco Beperkt: 

Geen aanvullende dekking pechhulp op die van WA.

 -  Casco Compleet: 

Aanvullende dekking pechhulp op die van WA:

 - Dekking auto’s ouder dan 36 maanden.

 - Huur vervangend vervoer: dekking buiten Nederland.

Keuzedekking Extra’s (uitbreiding)  - Verhoging > € 1.000 mogelijk via keuzedekking.

 -  Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur altijd 

maximaal € 500. Is niet te verhogen.

 - Verhoging > € 500 mogelijk via keuzedekking.

 -  Verhoging ook mogelijk voor gemonteerde beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur.

Keuzedekkingen Nieuwwaarde 2 of 3 jaar Mogelijk. Maximale cataloguswaarde auto: € 80.000. Niet mogelijk.

Keuzedekkingen Aankoopwaarde 1, 2 of 3 jaar Mogelijk. Maximale cataloguswaarde auto: € 80.000. Niet mogelijk.

Keuzedekking Vrije keuze herstel Mogelijk. Niet mogelijk.

Keuzedekking Ongevallen Inzittenden

 - Verhoogde uitkering Geen verhoogde uitkering. Maar verzekerde bedragen zijn hoger. Verhoogde uitkering met 25% als verzekerde ouder is dan 21 jaar 

en de veiligheidsgordel volgens de wettelijke voorschriften 

draagt.

 - Keuzedekking Medische kosten Niet mogelijk. Secundaire dekking voor medische kosten. In het verleden via 

een aparte keuzedekking af te sluiten.

Keuzedekking Schade Inzittenden

 - Inkomen uit zwart werken Uitsluiting van inkomen uit zwart werken is (nog) niet in de 

voorwaarden opgenomen.

Bij vaststelling verlies aan inkomen wordt geen rekening 

gehouden met inkomen uit zwart werken.

 - AOV-uitkering Rekening houden met uitkeringen uit een arbeids-

ongeschiktheidsverzekering (AOV) is (nog) niet in de voorwaarden 

opgenomen.

Bij vaststelling verlies aan inkomen wordt rekening gehouden met 

uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

Behalve met uitkeringen uit een ‘vaste lasten AOV’.

 - Arbeidsdeskundige begeleiding Bepalingen dat een verzekerde meewerkt aan mogelijke 

oplossingen zoals aanpassing van werk of een andere functie zijn 

(nog) niet in de voorwaarden opgenomen.

In de voorwaarden bepalingen opgenomen dat een verzekerde 

meewerkt aan mogelijke oplossingen zoals aanpassing van werk 

of een andere functie.
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 - Kosten belangenbehartiger (buitengerechtelijke kosten) Geen beperkingen zoals bij Budgio genoemd. 

Buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW, de 

zogenaamde dubbele redelijkheidtoets: zijn de kosten redelijk 

om te maken én zijn ze redelijk qua hoogte?

Beperking van de kosten van een belangenbehartiger:

 -  het uurtarief inclusief kantoorkosten tot maximaal 1/900 deel 

van het ‘algemene bezoldigingsmaximum’ volgens de Wet 

normering topinkomens, en

 -  de BTW die hierover verschuldigd is.

Vergoeding hiervoor in totaal maximaal 10% van het vastgestelde 

schadebedrag.


