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Wico-Wittesmid BV
Zompstraat 10
8102 HX Raalte
Tel. (0572) 394 335
Fax (0572) 394 349

Aalten
De Witte Smid
Varsseveldsestraat 108
7122 NM Aalten
Tel. (0543) 461 205
Fax (0543) 461 654

Site: www.wittesmid.nl
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Aanhangwagenverzekering
Uw aanhangwagen goed
verzekerd.
Uw aanhanger is goed verzekerd met
De Witte Smid Aanhangwagenverzekering.
De Witte Smid heeft deze verzekering
ontwikkeld in nauwe samenwerking met
experts die van wanten weten. Bij ons is
de aanhangwagenverzekering, een
verzekering met een volwaardige dekking.

worden beschadigd door brand, storm of
schade als gevolg van slippen, botsen of
omslaan. Ook een eventueel noodzakelijke
huur voor een vervangende aanhangwagen
wordt vergoed. Geen probleem met De Witte
Smid Aanhangwagenverzekering. De
verzekering geldt niet alleen in Europa, maar
tevens in de landen rondom de Middellandse
Zee.

Preventie
Vervoert u regelmatig paarden in uw
paardentrailer? Of neemt u al jaren een
aanhanger mee als u op vakantie gaat? Of
maakt u dagelijks gebruik van uw
aanhangwagen voor zakelijke doeleinden?
Dan loopt u nogal wat risico's. Prettig om te
weten dat er een goede en eenvoudige
oplossing bestaat om u hierover geen
zorgen meer te hoeven maken: De Witte
Smid Aanhangwagenverzekering.
Voor diverse aanhangwagens hebben we
een geschikte verzekering, met of zonder
toebehoren. Voor bedrijfsmatig of particulier
gebruik. Het is natuurlijk wel de bedoeling
dat u de aanhanger voor uw eigen
veiligheid eens in de twee jaar door een
erkend BOVAG-bedrijf laat nakijken.

Dekking

U kunt zelf veel doen om diefstal tegen
te gaan. Wat wij verplicht stellen voor
iedere aanhangwagen is een koppelingsslot.
Aanhangwagens boven de € 12.500
verzekerde waarde, moeten naast dit
koppelingsslot in geval van stalling buiten
een bewaakte stalling, voorzien zijn van
een goedgekeurde wielklem.

Hoe af te sluiten?
Vul uw gegevens op het aanvraagformulier
in en stuur de ondertekende aanvraag aan:
De Witte Smid, Antwoordnummer
7510,7230 ZX Warnsveld.
Een postzegel is niet nodig. Wij zorgen er dan
voor dat u de polisbescheiden zo snel mogelijk
in huis heeft.

Uw aanhangwagen kan worden gestolen,
ondanks het door ons voorgeschreven
goedgekeurd koppelingsslot. Hij kan

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen u naar onze voorwaarden

Polisvoorwaarden
Kernpunten polisvoorwaarden van De Witte Smid
1. Het te verzekeren object wordt op basis van casco condities verzekerd.
2. Voor zakelijk gebruik geldt een eigen risico van € 90,00 per gebeurtenis/
Voor particulier gebruik is dit € 22,00.
3. De verzekeringnemer is verplicht gebruik te maken van een deugdelijk koppelingsslot.
4. De verzekeringnemer dient het object minimaal éénmaal per 2 jaar te onderwerpen aan
een onderhoudsinspectie.
5. Bij diefstal of een poging daartoe dient aangifte te worden gedaan bij de politie,
een schriftelijke bevestiging hiervan wordt overlegd aan de verzekeraar.
6. De verzekering eindigt, door opzegging van de verzekeringnemer, op de
contractsvervaldatum (zie uw polisblad), mits verzekeringnemer dit tenminste 30 dagen
voor de contractsvervaldatum schriftelijk aan de gevolmachtigde heeft doorgegeven.
7. Ook de verzekeraar (gevolmachtigde) kan de verzekering schriftelijk opzeggen per
contractsvervaldatum. Hiertoe is zij altijd gerechtigd met inachtneming van een termijn
van 30 dagen.
8. Bij beschadiging wordt vergoed: de reparatiekosten tot ten hoogste het bedrag van de
aanhangwagen onmiddellijk voor de schade en onder aftrek voor normale slijtage. Bij
totaal verlies: de waarde van de aanhangwagen onmiddellijk voor de schade tot ten
hoogste het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag en onder aftrek van de waarde
van de restanten.
9. Van de verzekering is uitgesloten:
- indien verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt;
- schade veroorzaakt terwijl de aanhangwagen was verhuurd;
- schade veroorzaakt met opzet of goedvinden van de verzekeringnemer;
- schade veroorzaakt door normale slijtage, onvoldoende onderhoud alsmede uitdroging,
verwering of andere langzaam inwerkende milieu- of weersinvloeden;
- schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het trekkende motor-voertuig:
* Niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
* De rijbevoegdheid bij rechtelijk vonnis is ontzegd;
* Schade veroorzaakt door onvoldoende zorg, waarvan in ieder geval sprake is bij
diefstal terwijl de aanhangwagen ten tijde van de diefstal gestald was buiten een ge
bouw en de aanhangwagen niet was afgesloten door een deugdelijk slot;
* Bij diefstal uit een gebouw dienen sporen van braak aan het gebouw aantoonbaar te
zijn.

Slotopmerking:
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat bovenstaand slechts een beknopte weergave is van de
polisvoorwaarden. De complete voorwaarden worden u, tezamen met de polis toegezonden.
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Premie particulier gebruik

1,5% van de cataloguswaarde (minimumpremie bedraagt € 30,00)

Premie bedrijfsmatig gebruik

3% van de cataloguswaarde (minimumpremie bedraagt € 60,00)

Poliskosten /Assurantiebelasting
Poliskosten: € 5,00
Assurantiebelasting: 9,7% over premie en kosten

Diefstalpreventie

Indien de aanhangwagen niet gestald wordt in een deugdelijk afgesloten gebouw dan dient
de aanhangwagen afhankelijk van de cataloguswaarde, met de hieronder genoemde
preventiemiddelen worden beveiligd:

Cataloguswaarde tot € 12.500,00

VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot of een VIP/TNO goedgekeurde wielklem

Cataloguswaarde € 12.500,00 en hoger

VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot én een VIP/TNO goedgekeurde wielklem

Eigen Risico bij cascoschade

• € 22,00 voor iedere schade bij particulier gebruik
• € 90,00 voor iedere schade bij zakelijk gebruik
• € 225,00 indien de aanhangwagen verhuurd is

De ondergetekende, mede gelet op de inhoud van artikel 7:930 Burgerlijk Wetboek,
verklaart dat de gegeven antwoorden juist zijn.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Op dit formulier ingevulde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door ons gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is het privacy reglement van toepassing.

Aanhangwagenverzekering

Aanvraagformulier
Naam verzekeringnemer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Te verzekeren object:
Merk en Type:
Bouwjaar:

Chassisnummer:

Gebruik: zakelijk/privé*
Nieuwprijs:
Ingangsdatum:
Uw adviseur:
Assurantiekantoor van 1887
E-mail: info@scheeffer.nl
Verzekeraar:

H.M. Scheeffer te Deventer telefoon 0570-612353

ASR verzekeringen

Verzekeringnemer machtigt hierbij de gevolmachtigde om jaarlijks de premie
te incasseren van giro/bankrekeningnummer:

Slotverklaring
Bent u of is een andere belanghebbende of medeverzekerde de laatste 8 jaar in aanraking
geweest met politie of justitie?
 nee  ja
Kies Ja als van één van deze personen:
• De rijbevoegdheid (voorwaardelijk) is ontzegd
Of als één van deze personen verdacht is/zijn geweest van of veroordeeld voor:
• Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
• Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid
of het leven of een poging daartoe
• Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
Kies ook Ja als op dit moment op de bezittingen of inkomsten van één van deze betrokkenen
door de deurwaarder beslag is gelegd.
Kies ook Ja als van deze betrokkenen in de laatste 5 jaar failliet is verklaard of door de
rechter in een schuldsanering is betrokken. van een financiële instelling.
Als u een van deze vragen met Ja hebt beantwoord kunt u hier een toelichting geven:De
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Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf, de andere
belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?

BijBelangrijk
de aanvraag van een verzekering worden persoonsBelangrijk

Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden
door ons (ASR) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude
jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij
(ASR) uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico’s te
beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van
toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling
en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in
geval van schade uw recht op uitkering verliest.

Ondertekening

De ondergetekende verklaart:
- dat de antwoorden juist en volledig zijn
- dat de op grond van deze aanvraag op te maken polis in ontvangst wordt genomen en de
verschuldigde premie en kosten te betalen
- kennis te hebben genomen van de polisvoorwaarden
De ondergetekende machtigt ASR om eventueel informatie in te winnen bij andere
verzekeringsmaatschappijen of assurantie adviseurs over zijn schade- en
verzekeringsverleden.
Plaats

Datum

Handtekening

