
Verschillenoverzicht Reaal
Schadeverzekeringen Aanhangwagen - NN
Aanhangwagen (ZP)
Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen
tussen producten uit ons oude en nieuwe productassortiment. Alle
verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de
polisvoorwaarden onder het overzicht.

De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen
aan dit verschillenoverzicht.

Algemeen Art.
Nr.

Reaal
Voorwaarden
MB/B 2017/maart
2017 of WML-2016

Art.
Nr.

Polisvoorwaarden
Aanhangwagenverzekering
Bedrijven

Motorrijtuig
2.15 Materieel dat door een

bestelauto kan worden
getrokken bv. aanhang-,
bagage, vouwwagen of
caravan

1.1.2 Voertuig inclusief
voertuigaanpassingen en
accessoires

Hulpmateriaal
n.v.t. 1.1.2 e Hulpmaterialen (bevestigings-,

afdek, opvul of afbakeningsmateriaal
en oprijplaten) vallen niet onder het
begrip motorrijtuig

Opzeggen
3.2 Dagelijks opzegbaar met

2 maanden opzegtermijn
8.1 Op ieder moment zonder

opzegtermijn

Ongemachtigde
bestuurder

11.10 Geen dekking als
verzekeringnemer niet is
ingeschreven als
houder/eigenaar tenzij
bekend bij verzekeraar

3.2.8 Geen dekking voor ongemachtigde
bestuurder tenzij onbekend bij
verzekeringnemer

Bestuurder
onder invloed

72.6 Niet voor de dekking WA 3.2.7 Algemene uitsluiting

Bijzonder/ander
gebruik

72.5 Geen dekking tijdens
verhuur

3.2.3 Geen dekking bij Personenvervoer of
vervoer van zaken tegen betaling,
Verhuur en Les

Algemene
bepalingen
Werkmaterieel

2.12 Valt niet onder de
omschrijving motorrijtuig

1.1.6 Begripsomschrijvingen
Werkmaterieel

Dekking WA 4043 Clausule als dit is
meeverzekerd

2.1
t/m
2.3

Werkrisico
2658 Clausule als dit is

meeverzekerd
2.2.5 V.S. € 100.000,- onder Dekking

Werkmaterieel

Dekking casco

Dagvergoeding
69 Niet gedekt 2.2.5 Na diefstal/joyriding € 12,- per dag,

max 30 dagen

Eigen gebrek
69 Niet gedekt 2.1.1 Brand etc., kortsluiting, botsing etc.

als gevolg van eigen gebrek

Dekking
69 Uitsluitend beperkte

dekking
2.1.1 Keuze casco of beperkt casco



Nr.

Schade door
bevriezing

72.3 Uitgesloten 2.1.1 Onvoorziene, plotselinge,
onverwachte gebeurtenis

Normale
voorzichtigheid

72.4 Diefstal is uitgesloten als
niet de normale
voorzichtigheid in acht
wordt genomen

Niet uitgesloten

Schade aan
dekzeil of huif

72.1 Alleen als ook de
aanhanger zelf is
beschadigd

2.2.6 Wordt gezien als hulpmateriaal.
Gedekt to maximaal 25% van de
verzekerde som

Noodreparatie
71.1 Niet gedekt 2.2.3 Tot maximaal de verzekerde som

Hulpmateriaal
71.1 Niet gedekt 2.2.6 Meeverzekerd tot 25% van de

verzekerde som

Diefstal uit
open met
dekzeil
afgesloten
voertuig

71.1 Niet gedekt 3.2.9 Niet verzekerd voor accessoires

Berging
26 Berging en bewaking 2.2.7 Bergen, stallen en bewaking gedekt

Repatriëring
vanuit
buitenland

27.1.3 Als voertuig niet binnen 2
dagen rijklaar is

2.2.7.3 Als voertuig niet binnen 4 dagen
rijklaar is

Beperking v.s.
hulpverlening

2.2.7 Excedent dekking tot € 5.000,-


