Collectieve verzekering Harley Davidson Chapter Eindhoven
Het H.D. Chapter Eindhoven biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een collectieve
motorverzekering tegen een scherpe premie.
Hoe werkt het?
Vul de achterzijde van dit formulier in en stuur dit naar:
Havelaar & van Stolk b.v.
Antwoordnummer 2257
3000 VB Rotterdam.
Een scan (of foto met de smartphone) van het formulier kunt u
mailen naar pkz@havelaar.com.
U kunt ook bellen: 088-577 2750.

-

Voordelen
Leden van het H.D Chapter Eindhoven krijgen 20% extra korting op de bruto premie.
Drie jaar nieuwwaarderegeling voor de eerste eigenaar bij een volledig cascoverzekering.
Aankoopprijsgarantie gedurende twee jaar voor tweedehands motoren
die: bij aanschaf niet ouder zijn dan 7 jaar en volledig casco verzekerd worden.
Sluit u een volledig cascoverzekering voor drie jaar, dan kunt u uw Harley-Davidson
(als u geen recht meer heeft op een aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling) door Idex
laten taxeren, waarbij de taxatiekosten voor rekening van Havelaar & van Stolk komen.
Een taxatierapport is drie jaar geldig.
Voor een rijvaardigheidsbewijs krijgt u 15% extra korting.
Driejarig contract? U ontvangt 5% extra korting.
Motorkleding is bij volledig casco tot €1.000,- per opzittende meeverzekerd.
Bij 5 jaar schadevrij rijden krijgt u al 75% no-claimkorting.
Voor een winterstop (niet rijden van 15 dec. tot 1 feb.) krijgt u 5% extra korting.
Bij een verzekerd bedrag tot €35.000,- is naast het gewone motorslot uitsluitend
een ART- goedgekeurd vier- of vijf sterrenslot vereist.
Hulpverlening in binnen- en buitenland is standaard meeverzekerd.
Vervangend vervoer bij diefstal en schade in binnen- en buitenland
U heeft ook de mogelijkheid via ons een aparte Schadeverzekering voor
Verkeersdeelnemers af te sluiten tegen een zeer scherpe premie! Letselschade is dan
verzekerd tot €250.000,-.
Deze collectieve Harley-Davidson verzekering is bestemd voor de leden van het
H.D.Chapter Eindhoven. De collectieve korting vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap.
Vraag vrijblijvend een offerte aan, het verplicht uiteraard tot niets.
Het bestuur van het Harley Davidson Chapter Eindhoven : J.M.Mollee

