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Bestelautoverzekering

Een bestelauto-verzekering voor schade aan anderen (Wettelijke Aansprakelijkheid) is wettelijk verplicht.
Met de Bestelautoverzekering kunt u als ondernemer uw bestelauto verzekeren. Een bestelauto verschilt
van een personenauto. Dit komt vooral door de manier waarop iemand gebruik maakt van de auto. In
tegenstelling tot een personenauto is een bestelauto gemaakt om goederen mee te vervoeren. In de auto
bevindt zich dan ook een laadruimte. De bestelauto mag een maximaal beladen gewicht hebben van
3.500kg. Daarboven spreken we van een vrachtwagen.
Wat is er verzekerd?
De Bestelautoverzekering stelt u zelf samen:
• Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering is wettelijk verplicht voor alle auto’s en
bedoeld voor schade die u met uw bestelauto toebrengt aan anderen.
• WA + Beperkt Casco. Hiermee verzekert u ook schade aan de auto zelf in een aantal gevallen.
Bijvoorbeeld schade door diefstal, brand en storm en ruitschade. Schade aan uw bestelauto door
een aanrijding valt niet hieronder.
• WA + Volledig Casco. Bij deze meest uitgebreide verzekering krijgt u ook een vergoeding voor
schade aan uw bestelauto door een aanrijding, ook als die aanrijding uw eigen schuld is.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Wat is er niet verzekerd?
Voor elk van de Bestelautoverzekeringen die u kiest, geldt dat niet altijd alles verzekerd is. Bij sommige
situaties ontvangt u geen vergoeding.
• Bijvoorbeeld als de auto werd bestuurd door iemand die geen geldig rijbewijs had.
• Of bij schade die u met opzet veroorzaakt.
• Net als wanneer u de bestelauto niet gebruikt heeft zoals u bij de verzekeraar heeft opgegeven.
Omdat u er bijvoorbeeld snelheidswedstrijden mee heeft gereden.
• Of als u de bestelauto gaat gebruiken als taxi zonder dat aan de verzekeraar door te geven.
Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
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