MOTORHOME
VERZEKERINGEN

U HEEFT ONZE AANDACHT

OOK VOOR UW ANDERE
VERZEKERINGEN

ZAO LIER
Berlaarsestraat 14 – 2500 Lier
ZAO HERENTALS
Sint-Jobstraat 8 – 2200 Herentals
ZAO ITTERBEEK
Dorpsstraat 10 B2 – 1701 Itterbeek

Bij ZAO Verzekeringen bieden wij u de beste
voorwaarden voor de verzekering van uw
motorhome.
Natuurlijk kan u bij ons ook terecht voor al uw
andere verzekeringen. Zowel voor particuliere
klanten als voor KMO’ s bieden wij dekkingen
op maat aan een uitstekende prijs.

 +32 (0)3 241 04 94
 +32 (0)3 491 01 39
 verzekeringen@zao.be

Onze medewerkers zijn vakspecialisten met een
klare en vindingrijke kijk op verzekeren. Kwaliteit
en Service schrijven wij nog met een hoofdletter
zodat onze klanten tevreden zijn, en blijven.

KIJK OOK OP WWW.ZAO.BE

AAN U OM DIT TE ONTDEKKEN !

ZORGELOOS
GENIETEN
VAN UW

VRIJHEID

Zorgeloos Genieten van uw Vrijheid
PRIJSVOORBEELD*

VOORWAARDEN
WAAROM KIEZEN VOOR EEN SPECIALIST?
Uw motorhome is een belangrijke investering die op een juiste en
degelijke manier dient verzekerd te worden. De meeste
maatschappijen en makelaars beschikken niet over de juiste kennis
of een aangepaste dekking om uw motorhome optimaal te
beschermen. Kies daarom voor een specialist die de eigenheid van
deze verzekering correct kan inschatten. U zal het verschil merken,
zowel in voorwaarden als in premie.








WAAROM KIEZEN VOOR ZAO?
ZAO heeft meer dan 50 jaar ervaring als verzekeringsmakelaar en
toch zijn wij één van de jongste spelers op de markt van de
motorhomeverzekeringen. Wij zijn de uitdager en we zijn zeer
ambitieus. Zowel voor de verplichte aansprakelijksheidsverzekering
als voor de omniumdekking onderhandelden wij voor u de beste
voorwaarden en premies. Vraag onze offerte en vergelijk!

IS ZAO NIET TE VER?
Voor de bespreking van uw verzekeringen of in geval van schade
komen wij steeds bij u langs. Bovendien kan u altijd een
persoonlijke offerte laten uitwerken via onze website. Voor wie
graag even langskomt in één van onze kantoren: de koffie staat
klaar.

ENKELE TROEVEN VAN ZAO
-







Min. leeftijd 35 jaar
Dekking in omnium tot een maximum cataloguswaarde van
300.000,00 €
Geen afschrijving gedurende de eerste 24 maanden
Volledige dekking van fietsendragers, luifels en
dakkoffers indien deze inbegrepen zijn in de verzekerde
waarde
Onbeperkte lengte en tonnage
Vereiste alarminstallatie:

Tot 100.000,00 €: VV2

Tot 150.000,00 €: VV2 + CJ1

Vanaf 150.000,00 €: VV2 + CJ2
Indien niet aan de vereiste alarminstallatie kan worden
voldaan kunnen wij het voertuig toch verzekeren mits een
alternatieve vrijstelling van 5% bij volledige diefstal of 1%
(min.500 € - max. 1.000 €) bij gedeeltelijke diefstal
Engelse vrijstelling van 1.000 €
Alternatieve vrijstelling van 1% op de cataloguswaarde met
een min. van 500 € en een max. van 1.000 €.
Gratis bijstand na ongeval.
Wij bieden een algemene bijstand incl. panne aan 80,00 €
(taksen incl.)
Rechtsbijstand: 28,00 € (taksen incl.)

Berlaarsestraat 14 te 2500 lier

Waarde Motorhome EXBTW

WWW.ZAO.BE

 motorhome@zao.be
 +32 (0)3 241 04 94

€

50.000,00

Vermogen (Kw)

102

DEKKING

PREMIE

Burgerlijke aansprakelijkheid (BM 0)

€

171,81

Volledige omnium met Engelse vrijstelling

€

583,55

Volledige omnium met vrijstelling 1%

€

530,50

€

90.000,00

VOORBEELD 2
Waarde Motorhome EXBTW
Vermogen (Kw)

115

DEKKING

PREMIE

Burgerlijke aansprakelijkheid (BM 0)

€

183,14

Volledige omnium met Engelse vrijstelling

€

1.007,34

Volledige omnium met vrijstelling 1%

€

915,77

VOORBEELD 3
Waarde Motorhome EXBTW

VRAAG UW PERSOONLIJKE OFFERTE OP

Of contacteer ons:

UITGEBREIDE DEKKING IN GLASBRAAK incl. lichtkasten,
spiegels en plexi dakramen
GRATIS verzekering inhoud tot € 5.000 in combinatie met uw
brand- en diefstalverzekering
GRATIS bijstand na ongeval bij omniumverzekering
Algemene bijstand aan € 80 ongeacht lengte en tonnage

ZAO VERZEKERINGEN NV



VOORBEELD 1

€ 195.000,00

Vermogen (Kw)

180

DEKKING

PREMIE

Burgerlijke aansprakelijkheid (BM 0)

€

239,83

Volledige omnium met Engelse vrijstelling

€

2.128,58

Volledige omnium met vrijstelling 1%

€

1.984,16

* Premies geldig onder voorwaarden. De vermelde
premies zijn inclusief lasten en taksen.
Sint-Jobstraat 8 te 2200 Herentals

Dorpstraat 10 B2 te 1701 Itterbeek

FSMA 23972

