Voordelen verzekering bij lidmaatschap
Collectieve motorverzekering:
BMW Motorclub Noord-Nederland heeft in overleg en nauwe samenwerking met Zwartewaterland
Assurantiën al jaren een uitstekende collectieve motorverzekering die perfect aansluit bij de wensen
en behoeftes van u als motorrijder.
Voordelen voor de BMW MC N-NL leden:




















Aantrekkelijke collectiviteitskorting
Beperkte diefstal eisen
25% Korting op aanvullende dekkingen
Geen Poliskosten
Opzegservice
3 jaar aanschafwaarde mogelijk bij een Beperkt Casco dekking
1 jaar aanschafwaarde dekking bij Volledig casco standaard! Aanvullend tot 3 jaar
aanschafwaarde mogelijk
Mogelijkheid om met een taxatierapport 3 jaar taxatiewaarde te verzekeren
Accessoires bij beperkt en volledig casco standaard tot € 500,- meeverzekerd (aanvullend tot
€ 2.500,- of zelfs € 5.000,- mogelijk)
Helm, kleding en ook bagage bij beperkt casco en volledig casco standaard tot € 1.000,meeverzekerd (aanvullend tot € 1.500,-, € 2.500,- of € 5.000,-)
No- claim korting oplopend tot 80%
Mogelijkheid om een Schadeverzekering voor Opzittenden te sluiten (vergoeding tot €
100.000,-)
Mogelijkheid om een Ongevallen voor Opzittenden te sluiten (max. € 30.000,- bij invaliditeit,
€ 3.000,- bij overlijden)
Combinatie van de no-claim korting van de auto en de motor.
Mogelijkheid om uitgebreide Rechtsbijstand te sluiten: Verhaalsrechtsbijstand,
Strafrechtsbijstand, contract rechtsbijstand, bij conflict over het eigendom van de motor en
bij inbeslagname van het rijbewijs, kenteken of de motor zelf.
Keuze in kilometrage: tot 5.000 km per jaar, tot 8.000 km per jaar of meer dan 8.000 km.
Bij gebruik van een Track en Trace systeem: 10% korting op de diefstalpremie) en GEEN eigen
risico bij diefstal of schade ontstaan bij diefstal.
Bij de Winterstop van 15 december tot 1 maart 10% korting op de premie.

Totaalpakket:
Om u volledig van dienst te kunnen zijn biedt Zwartewaterland Assurantiën u de mogelijkheid om uw
gehele verzekeringspakket bij ons onder te brengen. (naast uw motorverzekering ook uw woonhuis,
inboedel, auto, aansprakelijkheid, rechtsbijstand etc.) Wij doen u hier graag een (geheel vrijblijvend)
voorstel. U kunt hiervoor contact opnemen via mail (info@zwla.nl), telefoon (038-4778588) of post
(Antwoordnummer 2044, 8000 VB ZWOLLE)

