Verschillen EVM Aanhangwagen
56872_0122

Voorwaardenmodel EVM AW 2022-01 / Voorwaardenmodellen VP AW-EVM 37061 2019-01
en VP AW-EVM 094-25 2019-01

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden.
EVM AW 2022-01

VP AW-EVM 37061 2019-01
VP AW-EVM 094-25 2019-01

Dekkingsgebied

Voor het gehele dekkingsgebied buiten Nederland geldt: maximaal 6 maanden
aaneengesloten.

Voor heel België, heel Luxemburg en voor Duitsland binnen 100 kilometer van de
Nederlandse grens geldt: het hele jaar dekking, ook als dat aaneengesloten een heel
jaar is.

Uitsluiting middel of stof

Uitsluiting voor schade tijdens het trekken door een motorrijtuig, als de bestuurder
onder invloed van een ‘middel of stof’ zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Niet opgenomen als uitsluiting.

Uitsluiting geen (geldig) rijbewijs

Uitsluiting voor schade tijdens het trekken door een motorrijtuig, als de bestuurder
geen (geldig) rijbewijs heeft.

Niet opgenomen als uitsluiting.

Uitsluiting geen rijbevoegdheid

Uitsluiting voor schade tijdens het trekken door een motorrijtuig, als de bestuurder
niet rijbevoegd is.

Niet opgenomen als uitsluiting.

Uitsluiting wedstrijden

De omschrijving van wat wij verstaan onder wedstrijden is uitgebreid. Er is geen
dekking:
-	tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en
snelheidswedstrijden (waaronder straatraces);
-	tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de Nürburgring), ook als dit niet
in wedstrijdverband is;
-	tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, maar waarbij het door
de afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink door te rijden, of waarbij extreme
weersomstandigheden en/of een lange aaneengesloten rijduur een rol spelen.
Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run en de Arctic Challenge.

Er is geen dekking tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten
en (snelheids)wedstrijden.

Hulpverlening

Extra kosten van berging, bewaking, opruiming en transport naar het dichtstbijzijnde
herstelbedrijf: geen maximum.

Extra kosten van berging, bewaking, opruiming en transport naar het dichtstbijzijnde
herstelbedrijf: maximaal € 1.000.

Beveiligingseisen (diefstal)

Als de aanhangwagen zonder direct toezicht wordt gelaten moet hij worden beveiligd
met een koppelingsslot, een wielklem of een wielketting.

Als de aanhangwagen zonder direct toezicht wordt gelaten moet hij worden beveiligd
met een koppelingsslot of een wielklem. En als de verzekerde waarde € 20.000 of
meer is met een koppelingsslot én een wielklem.

Waarde diefstalpreventie-materiaal
bij total loss

De waarde van het diefstalpreventiemateriaal is conform de waarde van de
aanhangwagen.

De waarde van het diefstalpreventiemateriaal is de nieuwwaarde. Maar als de
dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde dan geldt de dagwaarde.

Vrijheid van reparatie

Een schade mag pas gerepareerd worden ná overleg met ons.
Ook een schade van € 350 of lager.

Een schade van € 350 of lager mag gerepareerd worden zonder overleg met ons.
Wel moet dan een gespecificeerde rekening van een deskundige reparateur worden
toegestuurd.

Vergoeding als niet wordt
gerepareerd

Wort de schade niet gerepareerd? Dan is de vergoeding 75% van de vastgestelde
reparatiekosten.

Wordt de schade niet binnen 6 maanden gerepareerd? Dan is de vergoeding 50%
van de vastgestelde reparatiekosten.

