
-advertorial

Het hoe en wat over autoverzekeringen de financiële diens t ver! ene

“Laatst heb ik een auto uit ‘93 gekocht. Bij de dealer een handtekening gezet, de financiering van f 10.000,- rond gekregen,

WA-verzekering afgesloten en rijden maar. Ik had er aardig wat kilometers opzitten in mijn diensttijd. Ervaring genoeg, mij kon

niks gebeuren. Tot ik dus tegen die paal tot stilstand kwam. De auto werd total-loss verklaard. Mijn auto heb ik niet meer, maar

mijn financiering van 10.000 piek wel.” Als je een auto rijdt, is de verzekering ervan ook belangrijk. En dat wordt nog wel eens

vergeten! De belangrijkste zaken bespreken we even.

Wat wil je verzekeren?

Heb je een auto gekocht, dan ben je in Nederland verplicht die te

verzekeren, via de WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijk

heid). Rij je onverzekerd rond, dan kan je dit een flinke bekeuring

opleveren. Het is natuurlijk ook voor jezelf belangrijk dat je een

goede verzekering afsluit. Want als je een ongeluk veroorzaakt,

moet je in ieder geval de tegenpartij(en) schadeloos kunnen

stellen. En dat kan flink wat geld kosten. Bovendien kost het

herstellen van de autoschade ook aardig wat geld. We kunnen hier

niet alle verzekeringsvoorwaarden samenvatten. Maar de belang

rijkste zaken zetten we even voor je op een rijtje. De basisvormen

van autoverzekeringen zijn:

de bekende ‘WA-verzekering’

8 een ‘WA-extra verzekering’
•en de ‘All-Risk verzekering’

WA-verzekering

De WA-verzekering dekt natuurlijk niet alles. Je bent in ieder

geval verzekerd voor de schade die je anderen toebrengt. Verder

krijg je de afsleepkosten en hulpverlening voor jezelf vergoed.

Neem als je schade hebt meteen contact op met je tussenpersoon.

Of kijk op je groene kaart wat je moet doen. Je bent dus alleen

voor het meest noodzakelijke verplicht verzekerd.

WA-Extra (WA-Beperkt Casco)

Wil je meer service en meer verzekeren, omdat je bijvoorbeeld

een dure ofjongere auto hebt gekocht, dan kom je uit bij de WA

Extra verzekering, ook WA-Beperkt Casco genoemd.

Hierbij ben je naast de normale WA-verzekering ook verzekerd

voor bijvoorbeeld de schade door brand, ontploffing, kortsluiting

en blikseminslag. Zo’n schade heeft bovendien geen gevolgen

voor jouw no-claim korting. Dit is de korting op de premie die je

krijgt als de verzekeringsmaatschappij in één verzekeringsjaar

geen schade voor jou heeft uitgekeerd. Inbraak- en ruitschade

vallen hier buiten. Daarnaast is een aanrijding met loslopend wild

gedekt. Zelfs in geval van diefstal en/of inbraak vergoedt deze

verzekering de schade. Ten slotte is ruitschade gedekt. Bij veel

maatschappijen kun je dit via Carglass ofAutototaal

glasvervanging regelen en kost dit slechts f 150,-.

All-Risk (WA-Uitgebreid Casco)

Dit is de meest uitgebreide autoverzekering. Alles wat bij een WA

en WA-Extra verzekering is gedekt, is natuurlijk ook hier

verzekerd. Bovendien zijn bijna alle schades aan jouw eigen

voertuig gedekt. Plus extra’s zoals vervangend vervoer, taxikosten

en dergelijke.

Waar moet je op letten als je een

autoverzekering afsluit?

Je moet kijken naar de prijs en het bouwjaar van je auto en hoe je

die betaald hebt. Verder is het belangrijk om te kijken wat je wilt

verzekeren, oftewel WA, WA-casco ofAll-Risk.

Bij verzekeraars zit soms verschil in de zogenoemde no-claim

kortingen of opslag, bij veel verzekeraars betalen jongeren toeslag.

DFD doet dit anders. Ben je ouder dan 24 jaar, dan betaal je geen

toeslag. Ben je jonger dan 24 én heb je bijvoorbeeld een extra

dure of snelle auto, een zogenoemd verhoogd risico, dan betaal je

wel een toeslag. Dit, samen met de soort verzekering, bepaalt de

premie.

EXTRA Korting BBTV-leden

De premie kan lager worden als je kunt profiteren van voordelen

via een collectieve regeling. Zoals bij DFD wanneer je lid bent

van de BBTV. Dit kan je bij DFD zo’n 20% korting opleveren.

Da’s snel verdient!

Nog een paar laatste tips van DFD

Vergeet niet je handtekening op de groene kaart te zetten! Deze

moet je altijd bij je hebben als je auto rijdt. Geef (adres)-

wijzigingen altijd door aan je verzekeringstussenpersoon. Meldt

autoschade direct bij je verzekeringsagent of Verzekeraars

HulpDienst 055 577 50 77. Bij inbraak en totaal-diefstal moet je

altijd aangifte doen bij de politie of de Kmar. Je vader/moeder zijn

meestal niet de regelmatige bestuurder. Zet de verzekering daarom

op jouw naam. Je bouwt dan zelf no-claim op en bij schade kost

het hun geen geld

Interesse in de DFD autoverzekering?

Bel 040 20 73 100 of stuur een e-mail naar dfd a dfd.nI. Of surf

naar onze website ww~ .dfd.nl
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~ ri’ ‘ t nog een keer op een

Drie nummers geleden stond heeft dat artjkel ook gelezen die zo wegrijdt. Na een tocht

in de XRcise het verhaal van en dacht meteen ‘dat gaan we op volle snelheid over de hei,

Sebastiaan Nieuwenhuizen, regelen’. Eind september was laat hij weten dat het goed

een tankchauffeur bij 13 Palua. het dan zover: Bas kwam ging. ‘~Dit is te gek! Alleen

In 1997 kreeg hij een tijdens samen met zijn ouders en remmen ging wat lastig, dus

de dienst een ongeluk. Hij broer naar de Prins Maurits- daarom gebruikte ik de

kwam in het spanningsveld kazerne waar hij zijn oude handrem”. Majoor Van Breda

van een treinkabel en werd maatjes van het 2~ peloton geeft Bas tijdens de uitgebreide

geëlektrocuteerd. Alhoewel hij Vpenburg weer zag. “Tuurlijk lunch, die hij voor het hele

kleine stukjes met behulp van kan Bas langskomen om nog peloton geregeld had, een

krukken kan lopen, blijft hij de een keer een tank te besturen. mooi ingelijste poster en een

rest van zijn leven afhankelijk Ook al duurt het schoonmaken boek, ‘De slag om Ypenburg’,

van een rolstoel. van de tank een week!”, was kado: “Die militairen in de

In het artikel vertelde Bas dat hun reactie op zijn wens. oorlog wisten wat vechten

hij nog wel een keer op een Op de heide klimt Bas op de was, maar jij ook. Als je nog

waardige manier afscheid bestuurdersplek terwijl zijn een keer langs wilt komen, je

wilde nemen van het leger broer in de toren gaat staan. bent hier altijd welkom!”. Na

door op een Leopard-tank te Geen Leopard-tank maar een een korte stilte neemt Bas het

rijden. Majoor Van Breda, de Cheeta, de allernieuwste. Maar woord: Dit was echt een hele

commandant van 13 PALUABAT, dat is geen probleem voor Bas, mooie dag! Bedankt allemaal”.
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