Kent u de hobbytimer verzekering ? Slechts 205 euro !
Een hobbytimer is een voertuig dat vooral voor hobbygebruik dient. Het is géén dagelijks vervoer,
maar een wagen dat u vooral uit de garage haalt omwille van het rijplezier, waarmee u tijdens
het weekend een uitstapje maakt, welke dient voor zomerse cabrio-ritten, ... .
Kortom, U hebt als 2e wagen een cabrio, sportwagen, coupé of andere exclusieve wagen?
Een auto welke vooral dient voor plezieruitstappen? Maar nog geen oldtimer van minstens 25 jaar is?
Wij verzekeren hem in het totaalpakket van de gezinsverzekeringen aan
205 euro Burgerrechtelijke aansprakelijkheid per jaar ! Taksen inclusief,
alsook onze service als onafhankelijk makelaar en gespecialiseerd schadebeheerder.
Enkele voorbeelden: Alfa Romeo Spider, Aston Martin DB7, Audi TT, BMW Z3/4/8, Caterham,
Chevrolet Corvette, Chrysler Sebring Cabrio, Fiat Barchetta, Ford Mustang, Honda S2000,
Jaguar XK8, Lamborghini, Mazda MX5, Porsche 993, Mercedes SL, Lotus, MG TF,
alsook alle cabrio's, coupé's, sportwagens en exclusieve wagens welke als hobbywagen gebruikt worden.
Voor dit type wagens hebben wij onze hobbytimerverzekering ontwikkeld. Dit is een Belgische
autoverzekering (BA en inzittenden, volgens de bij wet opgelegde modaliteiten), zonder speciale
beperkingen of ongewone addertjes onder het gras. M.a.w. onbeperkt aantal kilometers,
woon-werkverkeer,
zijn mogelijk. U mag de hobbytimer dus gebruiken om eens naar
het werk mee te rijden. Het betreft een normale autoverzekering, maar mét grote kortingen.
Dat kortingstarief wordt mogelijk gemaakt door de link te leggen met uw brandverzekering.

Is het u ook opgevallen dat de premie van uw
brandverzekering sterk gestegen is de laatste jaren?
Dit kan verschillende redenen hebben :
-

Uw polis loopt nog aan verouderde tarieven.
De nieuwe kortingsmogelijkheden zijn niet ingebouwd.
Men rekent een té dure premie aan voor de waarborg natuurrampen.
De brandverzekering werd in het verleden opgestart via een hypotheeklening bij de bank.

Laat ons uw brandverzekering herberekenen en stel het verschil in prijs én kwaliteit vast.
Het is belangrijk om op regelmatige tijdstippen uw brandverzekering na te zien. Want velen zijn
onderverzekerd in hun oude polis en krijgen bij grote schade een véél te laag kapitaal voor
gebouw en inhoud. Ook is er in vele polissen géén dekking voor de gestalde voertuigen.
Dit betekent dat bij brand de beschadigde auto s niet vergoed worden !
Hoog tijd dat u ons vrijblijvend contacteert? Dan kunnen we de optimalisatie van
uw brandpolis begeleiden. Zodoende is de woning met inboedel opnieuw perfect verzekerd.
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ERARD Verzekeringen nv bezorgt u graag deze folder over het verzekeren van oldtimers, klassiekers, hobbywagens,
classic cars,
. Het is een eerste kennismaking met hun unieke verzekeringspolissen voor autoliefhebbers !

Als autorijden uw passie is,
dan heeft ERARD Verzekeringen nv
dé autoverzekering die u zoekt.
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Verwen uw oldtimer, klassieker, hobbywagen, ...
met dé prijs/kwaliteit beste verzekering.
Door hun jarenlange ervaring en specialisatie in het verzekeren van hobbywagens en oldtimers,
is Erard Verzekeringen nv erin geslaagd om een sterke verzekeringsoplossing te ontwikkelen.
Deze unieke polis wordt mogelijk gemaakt door de totaalpakketformule
en de integratie in een volledig verzekeringspakket voor het gezin of het bedrijf.

96

voor uw oldtimer auto of moto
15 per bijkomende oldtimer

Ba & Rechtsbijstand & Taksen inclusief
Zonder beperkingen inzake kilometers of rijtijden
! Zelfde premie O-plaat en gewone nummerplaat !
Unieke eigenschappen van de 96 /15

verzekeringspolis

- Geen lidmaatschap van een club of federatie vereist.
- De verschillende hobbywagens mogen tegelijk op de weg komen.
- Occasioneel woonwerkverkeer & ceremoniegebruik kan na melding gratis bij verzekerd worden.

Troeven van Erard Verzekeringen nv
-

Eén onafhankelijk verzekeringsmakelaar = Eén aanspreekpunt voor uw volledige verzekeringsdossier.
Goede bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de zaakvoerders Pol, Bruno en Joris Erard.
Sinds 1945 actief als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en schadebeheerder.
Persoonlijke aanpak met mogelijkheid tot klantenbezoeken bij u thuis.
Eigen 24/24u noodnummer van kantoor ter beschikking gesteld aan de klanten.
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Kortingstarieven 2016
= 96 euro verzekeringspremie voor uw 1e oldtimer auto of moto,
Ba & Rechtsbijstand & Depannage na ongeval in België & Verzekeringstaksen inclusief.
= 15 euro per bijkomende oldtimer,
Ba & Rechtsbijstand & Depannage na ongeval in België & Verzekeringstaksen inclusief.
De rechtsbijstand is een belangrijke waarborg. Het zorgt voor uw verdediging bij een verkeersongeval.
Wij kiezen daarom voor een onafhankelijke en gespecialiseerde maatschappij.
Zo n rechtsbijstand is standaard inbegrepen in de jaarpremie van 96 & 15 euro !
Deze folder is toegespitst op auto's en moto's voor hobbygebruik. Bent u verzamelaar van
Bromfietsen, Tractoren, Lichte vrachtauto's, Vrachtwagens, Oldtimerbussen, Boten ?
Raadpleeg ons ! Ook voor die hobbywagens hebben we speciale premies en interessante formules.

Voorwaarden om van deze kortingstarieven te kunnen genieten
- We spreken steeds over één verzekeringstotaalpakket voor het gezin bestaande uit dagelijkse wagen, brand,
familiale, ... . Telkens op maat te bespreken.
- Er moet een gunstig schadeverleden zijn inzake ongevallen in fout, bonus-malus en veroordelingen.
- Elk dossier wordt individueel opgebouwd en kan specifieke voorwaarden hebben. Het is tenslotte de
maatschappij zelf welke de uiteindelijke beslissing inzake premiezetting en aanvaarding van het dossier neemt.

Met als optie : Assistance & Pech onderweg
Oldtimers kunnen niet tegen pech onderweg verzekerd worden?
Want ze zijn te oud? Helemaal niet ! Wij hebben speciale
verzekeringsproducten ervoor.
Informeer naar onze mogelijkheden !
Bijvoorbeeld in pakket met de dagelijkse wagen, aangevuld met
een reisbijstand voor de personen, mét vervangwagen in het
buitenland, uit te breiden met annuleringsverzekering ,
.

Wettelijke bepalingen
Als professionele verzekeringsmakelaar houden we eraan deze wettelijke bepalingen in de kijker te zetten :
*** Deze folder, als niet-contractueel document, is louter informatief opgesteld. Verzekeringen, waarborgen, premies, ... blijven
maatwerk welke dossier per dossier besproken dienen te worden. De verschillende pagina's en simulaties in deze folder hebben
dan ook een zuiver informatieve waarde. De inlichtingen die voorkomen in deze folder worden u uitsluitend ten informatieve titel
verstrekt en volledig kosteloos. De verstrekte informatie vormt dan ook geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of producten. ERARD Verzekeringen nv kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade
die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de folder en/of zijn inhoud. De voorbeeld verzekeringspremies,
vermeld in deze folder, kunnen steeds wijzigen door indexatie, aanpassing, ... . Voor precieze informatie, een professioneel
advies, een gepersonaliseerd voorstel of een concreet aanbod moet u zich wenden tot het kantoor Erard Verzekeringen nv zelf.
*** Mochten er klachten zijn, kan u altijd bij de zaakvoerders Bruno Erard en Pol Erard terecht voor een gesprek. Er wordt graag
tijd gemaakt om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Daarnaast is er ook de OMBUDSMAN VAN DE
VERZEKERINGEN, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (Telefoon: +32(2) 547.58.71) waaraan wij onze medewerking verlenen.
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Totaalpakket van de gezinsverzekeringen
Het Erard kortingstarief voor de oldtimerverzekeringen is enkel geldig in één verzekeringstotaalpakket.
Op deze manier is de grote korting van toepassing en blijft het een ruime polis met uitgebreide voorwaarden.
Als klant wordt u dus beloond voor het groeperen van uw gezinsverzekeringen in één totaalpakket.
Dan spreken we over mogelijke verzekeringsproducten zoals: Autoverzekering van de dagelijkse wagen(s),
Brandverzekering van de eigen woning met inboedel, Familiale verzekering voor het gezin,
Rechtsbijstandsverzekering ter verdediging bij schade, aangevuld met eventuele extra polissen zoals
hospitalisatie, pensioensparen, lichamelijke ongevallen, reisverzekering, ... . We geven graag alle uitleg.
Het is als klant goed om te kiezen voor één aanspreekpunt voor uw verzekeringen. U kan er enkel voordeel mee
doen, want geniet van lagere premies, ruimere voorwaarden en een betere service. En niet te vergeten,
dan heeft uw verzekeringsmakelaar een vollediger beeld van uw dossier. Tenslotte zijn verzekeringen niet enkel
losstaande producten, maar ook een bescherming van uw gezin. Daarvoor is een volledig verzekeringsplan
nodig en zal er meer ter sprake komen dan prijs alleen. Want ook goed en volledig verzekerd zijn, is belangrijk !
U hebt geen eigen wagen, bijvoorbeeld wegens het hebben van een firmawagen ? Of u hebt geen eigen
brandverzekering, bijvoorbeeld wegens het genieten van een blokpolis ? Dit hoeft geen probleem te zijn
voor het oldtimer kortingstarief. In deze gevallen zien we samen na welk totaalpakket er wél mogelijk is.
Tenslotte is een verzekeringsdossier altijd maatwerk en zoeken we samen naar de meest geschikte oplossing.

Verzekeringen blijven maatwerk
Het is niet mogelijk om algemeen geldige verzekeringspremies en voorwaarden in een folder als deze te
vermelden. We kunnen slechts enkele voorbeelden en richttarieven geven, want elk verzekeringsdossier
is verschillend. Elk dossier is maatwerk en moet afgestemd worden op uw specifieke situatie.
Nodig ons vrijblijvend uit voor een gesprek en wij zien na welke optimalisatie er voor uw eigen dossier
mogelijk is. Tenslotte is elk dossier anders en dienen wij, als uw makelaar, de beste oplossing voor u te
zoeken. Wij maken graag tijd voor uw dossier ! Probeer alle huidige verzekeringspolissen en laatst
betaalde verzekeringsfacturen klaar te leggen, dan overlopen we samen de mogelijkheden inzake
prijs/kwaliteit optimalisatie van uw verzekeringsdossier.
Hebt u interesse in een samenwerking met ons kantoor ? Een offerte gewenst ? Vragen of opmerkingen ?
Neem dan per telefoon of e-mail contact op, zodat we verder kunnen afspreken en uw verzekeringsdossier van
A tot Z kunnen begeleiden. In eerste instantie zullen we bepaalde informatie via telefoon en e-mail opvragen.
In een volgende fase spreken we dan bij u thuis af. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om na te zien of de
brandverzekering wel volledig up-to-date en aangepast is aan jullie woonst.
Zo'n huisbezoek is binnen ons kantoor voor totaalklanten dus géén probleem.

Kent u onze hobbytimerverzekering voor 205

?
Voor wagens als Porsche 993 4S, Lotus Elise,
Aston Martin DB7, Mercedes 350SL, Mazda MX5,
BMW Z3, Ferrari, MG TF, Jaguar XK8,
(Collectiewagens welke nog géén 25j oud zijn)

een speciaal kortingstarief van 205 ,
zonder beperkingen in kilometers & gebruik!
in één pakket met de brandverzekering
Alle verdere informatie op
http://www.hobbytimers.be
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