
  Maximale bonus-malus korting van maar liefst 75%!

   Eén jaar nieuwwaarde garantie. Ook de 
prijsverhogingen zijn gedekt. Wordt je Volkswagen 
bedrijfswagen gestolen of ‘total loss’ verklaard en is 
dezelfde Volkswagen bedrijfswagen duurder geworden 
in de tijd dat je ermee rijdt, dan kost je dat zelf niets. 
Je krijgt namelijk een vergelijkbare Volkswagen 
bedrijfswagen, met dezelfde opties terug.

   Vervangend vervoer is inbegrepen. Tijdens de gehele  
duur van de reparatie en bij diefstal, maximaal 30 dagen, 
staat er een vervangende bedrijfswagen voor je klaar.

   Geen eigen risico als je je Volkswagen bedrijfswagen  
bij ons laat repareren. Ook niet bij ruitvervanging.  
Wij werken met vakkundige Volkswagen Bedrijfswagens 
specialisten, 100% originele onderdelen en zorgen 
ervoor dat je geen waarde verlies hebt op je Volkswagen 
bedrijfswagen als je deze weer inruilt.

   Accessoires zijn bij schade tot € 2.000,- gratis 
meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan je trekhaak, 
betimmering of laadkabel etc.

   Eén aanspreekpunt voor alles dat met je Volkswagen 
bedrijfswagen te maken heeft. Wij sleutelen eerst aan  
je humeur en beginnen dan aan de bedrijfswagen.  
Ook zorgen we voor vervangend vervoer zodat je  
mobiel blijft. Als alles weer perfect voor elkaar is,  
kom je je bedrijfswagen weer bij ons omruilen.

   Optioneel: De ladingverzekering. Met de 
ladingverzekering betalen wij schade aan of diefstal 
of verlies van je lading. Er zijn 2 opties: een verzekerd 
bedrag van maximaal € 5.000,- of van maximaal  
€ 10.000,-. 

   Optioneel: Je Volkswagen Bedrijfswagens Verzekering 
is eenvoudig uit te breiden met een OIV (Ongevallen 
inzittenden verzekering), SVI (Schadeverzekering 
inzittenden) en een Rechtsbijstandverzekering.

   Overstappen met je verzekering hoeft echt niet 
ingewikkeld te zijn. Zeker niet met onze handige 
opzegservice. Als je gebruikmaakt van onze opzegservice 
dan zeggen wij je huidige verzekering(en) voor je op. 
Maak je geen gebruik van de opzegservice? Dan moet  
je zelf je huidige verzekering(en) opzeggen. Houd hierbij 
rekening met een eventuele opzegtermijn.

Je hebt verzekeringen en je hebt de  
Volkswagen Bedrijfswagens Verzekering


