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Amstelveen, 16 oktober 2016 

 

Betreft:  Nieuwe voorwaarden voor uw autoverzekeringen per 2016. 

 

Geachte relatie, 

Zoals u ongetwijfeld weet is het niet eenvoudig om een goede en betaalbare verzekering te vinden voor een auto die 

wordt ingezet voor pakketbezorging en soortgelijke activiteiten.  

Amlin wil een bijdrage blijven leveren aan het verzekerbaar houden van dit risico. Dit kan alleen door strenge selectie 

van onze klanten en het voortdurend afstemmen van de premie en voorwaarden op de ontwikkelingen. 

Voor het nieuwe verzekeringsjaar 2016 betekent dit dat de bruto premie als volgt wordt vastgesteld: 

Wettelijke Aansprakelijkheid : € 3.000,- per auto 

Beperkt Casco                      : 5% van de dagwaarde 

Volledig Casco                       : 3,75% van de nieuwwaarde 

Over de bruto premie wordt vanzelfsprekend de no-claim korting i.v.m. eventuele schadevrije jaren in 

mindering gebracht  

Ook het Eigen risico wordt op enkele punten aangepast: 

Het eigen risico voor WA-schade blijft € 500,- per gebeurtenis. 

Het eigen risico voor (beperkt) casco-schade bedraagt standaard € 1.000,- per gebeurtenis.  

In afwijking daarop geldt: 

• Indien u de schade laat herstellen bij een Schadegarant–herstelbedrijf in de A- of B-categorie wordt het 
eigen risico verlaagd met € 135,- naar € 865,- per gebeurtenis.  

• Indien u de schade laat herstellen bij een Schadegarant–herstelbedrijf in de C-, D- of E-categorie dan geldt 
het standaard eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis. 

• Indien u besluit de schade niet te laten herstellen of de reparatie laat uitvoeren door een garage buiten de 
Schadegarant–organisatie dan passen wij een eigen risico toe van € 1.500,-  
Tevens zal er een expert moeten worden ingeschakeld. 

 

Bij schade kunt u bij ons kantoor informeren naar de adressen van Schadegarant. 

Meer informatie over Schadegarant, welke herstellers er in uw buurt zitten en in welke categorie ze zijn ingedeeld 

kunt u terugvinden op http://schadegarant.nl/zoek-bedrijf 

Wij vertrouwen erop dat wij met deze condities voor het nieuwe jaar opnieuw in staat zijn het verzekeren van uw 

auto’s ook op langere termijn betaalbaar te houden. 

Er vanuit gaande u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet,  

Namens Amlin 


