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DE BESTELWAGENVERZEKERING
DIE VOLLEDIG BIJ JE PAST
Wil jij een verzekering die zich vlot aanpast aan alle fasen in jouw leven en tegen de
scherpste prijs? Wij waken erover dat onze formules op maat jou de beste dekkingen
bieden. Onze bestelwagenverzekerig geldt trouwens ook voor andere voertuigen
‘lichte vracht’. Zo kan je altijd zonder zorgen de baan op.

Logisch, toch?

BIJ ONS BEN JE VERRASSEND VLOT VERZEKERD

Eenvoudig verzekerd

Persoonlijke offerte

We zijn er voor jou

Wij maken verzekeringen
eenvoudig en transparant.
Dit betekent duidelijke uitleg,
vlotte afhandeling en
gemoedsrust.

Jouw proiel en levensstijl
bepalen je premie. Bij ons
betaal je dus steeds een
correcte prijs.

Een nieuw voertuig,
een vraag of een
schadegeval? Wij helpen je
snel en eiciënt verder in
iedere situatie.
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BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
WAT?
De BA-verzekering beschermt je tegen de inanciële gevolgen van schade die jij aan
anderen veroorzaakt en waarvoor jij verantwoordelijk bent. Deze verzekering is
wettelijk verplicht.

WIE?
Zowel de eigenaar als de passagiers zijn beschermd. Leen je je wagen uit aan een
vriend? Ook hij is verzekerd.

WANNEER?
Onze BA-verzekering komt tussenbeide bij...
lichamelijk en materiële schade aan anderen,
aansprakelijkheid bij gebruik van aanhangwagens,
takeling bij een ongeval waarna je wagen niet meer rijdt, 24/7, met of zonder schuld
...in België en in een land dat op je groene kaart staat.

Opgelet! Dit is een basisverzekering en dekt alleen de schade die jij aan anderen
toebrengt. Jouw eigen bestelwagen en jij als bestuurder zijn niet beschermd.
Hiervoor neem je één van onze omniumformules of onze opties.
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ONZE OMNIUMFORMULES VOOR JE BESTELWAGEN
Vul je BA-verzekering aan met de omniumformule die bij je bestelwagen
past. Zo bescherm je jezelf tegen de inanciële gevolgen van schade aan
je eigen wagen. Afhankelijk van de leeftijd van je wagen heb je de keuze
uit verschillende soorten bescherming.
Niet zeker welke verzekering je nodig hebt? Bekijk onze vergelijkingstabel
en maak de beste keuze.
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MINI
OMNIUM

VOLLEDIGE
OMNIUM

aanbevolen voor
auto’s ouder
dan 4 jaar

aanbevolen
voor nieuwe
auto’s

Glasbreuk
Barsten in voor-, achter- en zijruiten.
Barsten in panoramische daken.

✓

✓

Brandschade
Schade door vuur, kortsluiting, ontploing en blikseminslag.
Schade door bluswerk.

✓

✓

Schade door natuurkrachten
Hagel
Overstroming
Natuurrampen
Stormwinden (topsnelheid > 100 km/u)

✓

✓

Schade door contact met dieren
Schade door botsing met dieren op de weg.
Schade door knaagdieren.

✓

✓

Schade door inbraak en diefstal
Schade door (poging tot) inbraak in de auto.
Schade door (poging tot) diefstal van de auto.

✓

✓

Totaalverlies van de wagen bij ongeval
Experts verklaren dat je wagen onherstelbaar is.
De herstelkost van je auto ligt hoger dan de werkelijke waarde ervan.

✓

Overige risico’s
Schade door vandalisme.
Schade na een ongeval in fout.
Schade na een ongeval waarbij de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt.

✓

Vind meer informatie op www.yuzzu.be of praat met onze adviseurs, telefonisch of
in één van onze shops.
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BREID JE BESCHERMING UIT MET ONZE OPTIES
Je hebt de formules gekozen die het best bij je passen? Goed! Je Burgerlijke
Aansprakelijkheid en bestelwagen zijn verzekerd. Kies nu voor onze opties zodat
we je ook in onderstaande situaties kunnen helpen.

DE BESTUURDERSVERZEKERING, EEN MUST!
Heb je verwondingen opgelopen bij een ongeval door jouw toedoen? Dan betalen
we jouw ziekenhuis- en revalidatiekosten terug en vergoeden we je
arbeidsongeschiktheid.

RECHTSBIJSTAND, JE JURIDISCHE PARTNER
We zorgen dat de tegenpartij jou vergoedt na een ongeval waarbij jij in recht bent.
Ook zorgen we voor je verdediging wanneer je een verkeersovertreding maakt. Op
onze experts kan je rekenen.

VERVANGWAGEN BIJ ONGEVAL IN BELGIË
Onze trouwe partner Touring zorgt voor een vervangwagen klasse B na een
ongeval in België. Je kan ook kiezen voor een vaste vergoeding per dag om zelf
een vervangvoertuig van jouw keuze te huren.

PECHVERHELPING
Onze partner Touring helpt je terug op weg door bijstand te verlenen of een
vervangwagen te voorzien wanneer je onderweg problemen ondervindt. Ook in het
buitenland kan je van onze bijstand voor voertuigen en personen genieten.
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VRAAG MEER, BETAAL MINDER
Voor elk contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis verzekering tijdens
het eerste jaar van dit bijkomend contract.
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ANDERE VERZEKERINGEN BIJ YUZZU
Proiteer ook van onze ervaring om je auto, motor, iets, woning en gezin
te beschermen. Wij zijn er voor je bij elke stap in je leven!

DE AUTOVERZEKERING
Met onze autoverzekering kan je zorgeloos de weg op.
Je BA-verzekering is wettelijk verplicht, onze Omniumformules
helpen je bij schade aan je eigen wagen en met onze verschillende
opties maak je je autoverzekering compleet.

DE MOTORVERZEKERING
Als zowel je wagen als motor bij ons zijn verzekerd en je ouder dan
30 jaar bent, betaal je tot wel 60% minder voor de BA-verzekering van
je motor. Naast je BA-verzekering voor je bromiets of motor, kan je
ook een Mini Omnium verzekering nemen voor je motor en je
verzekering uitbreiden met opties.

DE FIETSVERZEKERING
Met de iets naar de bakker of die ene kasseistrook overwinnen?
Omdat iedere situatie anders is, laten we jou zelf je ietsverzekering
samenstellen. Je kan kiezen tussen de dekkingen diefstal, materiële
schade, bestuurdersverzekering en bijstand.

DE WONING- EN FAMILIALE VERZEKERING
Je thuis is speciaal. Het is je eigen plekje – of je nu huurder of
eigenaar bent. Onze brandverzekering dekt je gebouw of
huurdersaansprakelijkheid en je inboedel. Zo voel je je elke dag van
het jaar veilig in huis.
Onze familiale verzekering beschermt jou, je gezin en zelfs je
huisdieren, want een ongeluk is snel gebeurd. Zo hoef je je geen
zorgen te maken als iemand van je gezin schade veroorzaakt aan
anderen of aan hun bezittingen.
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KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN
AUTO-, MOTOR-, BESTELWAGEN EN FIETSVERZEKERING VAN YUZZU NV
Benaming van het product: de Auto-, Motor-,

Contractuele voorwaarden: zie onze algemene

Bestelwagen- en Fietsverzekering zijn producten van

voorwaarden op www.yuzzu.be.

Yuzzu nv.

Aanbieding contract: 02 505 67 00

Duurtijd van het product: de polissen van de Auto-,

Recht van toepassing: de producten Auto-, Motor-,

Motor-, Bestelwagen- en Fietsverzekering worden

Bestelwagen- en Fietsverzekering van Yuzzu nv

afgesloten voor een periode van één jaar, vernieuwbaar.

(Belgische verzekeringsmaatschappij) zijn onderhevig

Type inancieel product: de Auto-, Motor- en

aan het Belgische recht.

Bestelwagenverzekering zijn producten van tak 10.

Klachten: Bij klachten kan je je wenden tot Yuzzu nv,

Dekking: zie onze algemene voorwaarden op

Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als je van

www.yuzzu.be.

mening bent dat je op deze wijze geen passende

Voornaamste ongedekte risico’s: we nodigen je

oplossing hebt verkregen, kan je je richten tot de

uit onze algemene voorwaarden te raadplegen op

dienst Ombudsman van de Verzekeringen,

www.yuzzu.be, die de omvang van onze garanties

De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.

behandelen, maar ook hun beperkingen en eventuele

Je hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst

uitsluitingen.

van een rechter te vragen.

KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN
WONING- EN FAMILIALE VERZEKERING VAN YUZZU NV
Benaming van het product: de Woning- en Familiale

Contractuele voorwaarden: zie onze algemene

verzekering zijn producten van Yuzzu nv.

voorwaarden op www.yuzzu.be.

Duurtijd van het product: de polissen van de Woning-

Aanbieding contract: 02 505 67 00

en Familiale verzekering worden afgesloten voor een

Recht van toepassing: de producten Woning- en

periode van één jaar, vernieuwbaar.

Familiale verzekering van Yuzzu nv (Belgische

Type inancieel product: de Woning- en Familiale

verzekeringsmaatschappij) zijn onderhevig aan het

verzekering zijn producten van takken 8 en 13.

Belgische recht.

Dekking: zie de algemene voorwaarden op

Klachten: Bij klachten kan je je wenden tot Yuzzu nv,

www.yuzzu.be.

Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Als je van

Voornaamste ongedekte risico’s: we nodigen

mening bent dat je op deze wijze geen passende

je uit onze algemene voorwaarden te raadplegen

oplossing hebt verkregen, kan je je richten tot de

op www.yuzzu.be, die de omvang van onze garanties

dienst Ombudsman van de Verzekeringen,

behandelen, maar ook hun beperkingen en

De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel.

eventuele uitsluitingen.

Je hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst
van een rechter te vragen.
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HEB JE VR AGEN OF WIL
JE PERSOONLIJK ADVIES?
WE STA AN VOOR JE KL A AR.
Surf naar www.yuzzu.be/nl/contact
Bel naar 02 505 67 00 van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 19u30

Gids Auto NL 03-2021

Bezoek een shop in je regio www.yuzzu.be/nl/contact
De details, beperkingen en voorwaarden van de Bestelwagenverzekering staan beschreven in de Algemene Voorwaarden en in
de productiche, die beschikbaar zijn op yuzzu.be of op aanvraag. De auto-, motor-, bestelwagen-, iets-, woning- en familiale
verzekering zijn producten van Yuzzu nv. Voorwaarden en beperkingen op www.yuzzu.be. Yuzzu nv - Maatschappelijke zetel:
Havenlaan 86C bus 117 - 1000 Brussel - België - KBO nr.: btw BE 0456.511.494 - RPR Brussel - Bank IBAN BE66 7512 0271 0943
- BIC: AXABBE22 - Advieslijn: 02 505 67 00 - Fax: 02 505 67 99 - www.yuzzu.be - Verzekeringsonderneming toegelaten bij KB
van 30/06/1996 voor de takken 1.a, 3, 10.a, 10.b, 16, 17, 18 (B.S. 31/07/1996) en bij KB van 22/05/2000 voor de takken 8, 9 en
13 (B.S. 16/06/2000) onder code 1455 door de Nationale Bank van België, gevestigd te B-1000 Brussel, Berlaimontlaan 14.
Deze promotiebrochure vormt geen contractuele verbintenis en weerspiegelt niet alle algemene voorwaarden met betrekking
tot het auto-, motor-, bestelwagen-, iets-, woning- en familiale verzekeringsproduct, die beschikbaar zijn op onze website.

