
Pack 
Bestelwagen+

• Gedurende 24 maanden nog 100 % van de waarde van uw bestelwagen terug krijgen bij totaal verlies 
• Geen vrijstelling voor het glas van uw lichten, lampen en achteruitkijkspiegels 
• Een waarborg voor uw toebehoren en vervoerde goederen 
• Uw belettering verzekerd 
• Dekking van schade door koopwaar en professioneel materiaal 
• Een bestelwagen als vervangwagen bij totale diefstal

Het Pack Bestelwagen+ is de ideale aanvulling op uw Multirisk- of Omniumverzekering. Wie zoekt naar 
een optimale bescherming van zijn bestelwagen, vindt in het Pack Bestelwagen+ een aantal bijkomende 
waarborgen die uniek zijn in België.

De troeven van het Pack Bestelwagen+
24 maanden zonder
waardevermindering

Gedurende 24 maanden na de aankoop van uw bestelwagen krijgt u bij een totaal verlies nog 
altijd 100 % van de oorspronkelijke waarde ervan terug. 
Daarna bedraagt het afschrijvingspercentage slechts 1 % per maand.

Een dekking zonder
vrijstelling voor uw
lichten en achteruit-
kijkspiegels

De waarborg Glasbreuk omvat ook het glas van uw lichten, achterlichten en buitenspiegels. 
Net zo min als voor de ruiten wordt een vrijstelling toegepast.

Een bijkomende
vergoeding tot
2.000 EUR

Als uw bestelwagen gestolen wordt of beschadigd raakt ten gevolge van een gedekt 
schadegeval, krijgt u  een vergoeding die tot 2.000 EUR kan oplopen voor de schade aan:

• opties en toebehoren gedefinieerd in het contract, maar niet opgenomen in de globale waarde;
• de vervoerde voorwerpen, de bagagedrager, GPS, aanhangwagen, … 
• de belettering op uw bestelwagen.



Dit document bevat algemene informatie. Neem contact op met mij of surf naar www.aginsurance.be om de inhoud en de voorwaarden  
van deze waarborg te raadplegen.

Uw makelaar

Dekking van 
schade veroorzaakt 
door koopwaar 
en professioneel 
materiaal

Als u schade oploopt door de door u vervoerde goederen zoals koopwaar en professioneel 
materiaal (dieren uitgezonderd) die zich tijdens het transport in uw bestelwagen bevinden of door 
het laden en lossen ervan, wordt die schade vergoed (met een vrijstelling van 300 EUR).

Een bestelwagen als
vervangwagen

Als uw bestelwagen gestolen wordt, zorgen wij voor een vervangwagen van dezelfde categorie, 
zelfs een vervangwagen met koelcel als u daarover beschikte.

Een uitstekende
verhouding tussen
prijs, kwaliteit en
dienstverlening

Profiteer van dit uitzonderlijke aanbod, voorbehouden aan goede bestuurders, en bied uw 
bestelwagen een optimale bescherming voor een bijpremie van slechts 10 % van uw Omnium- of 
Multiriskpremie (indien u alleen die waarborg afgesloten hebt).

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om 
u deskundig advies en een oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte 
raadsman.
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