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Verschillenoverzicht Bestelautoverzekering 
OP-ZP 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verschillen voor de Bestelautoverzekering. 

Dekking Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichting 

Casco Schade aan eigen Alleen dekking als schade is Geen beperking in gebied. 
voertuigen/motorrijtuigen veroorzaakt op de openbare Verzekerde bedrag per 
(sistercar clausule). weg. gebeurtenis is maximaal€ 

50.000,-. 

Casco Eigen Gebrek bij brand, Dekking van eigen gebrek met Dekking van eigen gebrek met 

Beperkt blikseminslag, ontploffing als gevolg brand, explosie, als gevolg brand, explosie, 

Casco en kortsluiting. blikseminslag en kortsluiting op blikseminslag en kortsluiting 
beide producten. op beide producten. 

Casco Ruit/glasbreuk schade Dekking voor schade aan het Geen dekking voor schade 

Beperkt aan interieur. interieur door scherven. aan het interieur door 

Casco scherven. 

Casco Oplichting/verduistering. Geen voorbehoud op Voorbehoud op (voormalig) 

Beperkt echtgenoot of partner indien er echtgenoot, geregistreerd 

Casco sprake is van verduistering of partner of andere levensgezel 
oplichting m.b.t. het motorrijtuig indien er sprake is van 
gepleegd door verduistering of oplichting 
verzekeringnemer. gepleegd door 

verzekeringnemer. 

Casco Schade eigen voertuig Uitsluiting voor lakschade, Geen uitsluiting voor 

Beperkt tijdens transport. schrammen en krassen. lakschade, schrammen en 

Casco krassen. 

Casco Hagelschade. Dekking als beperkt casco of Dekking als beperkt casco of 

Beperkt de casco dekking is de casco dekking is 

Casco meeverzekerd. meeverzekerd. 

Casco Kosten van experts bij Geen vergoeding voor salaris Vergoeding voor redelijke 

Beperkt schaderegeling. en kosten van de expert die kosten, dus inclusief salaris en 

Casco verzekerde inschakelt. kosten expert. 

Casco Dagvergoeding bij € 15,- per dag, maximaal 30 € 12,- per dag, maximaal 30 

Beperkt diefstal, joyriding, dagen. dagen. 

Casco oplichting en 
verduistering. 



Dekking Categorie Ondernemerspakket Zekerheidspakket Toelichting 

Casco Accessoires. Standaard meeverzekerd to t€  Onbeperkt meeverzekerd. Zit 

Beperkt 5.000,-. in verzekerde som. 

Casco 

OVI Ongevallen Inzittenden. Ja De Ongevallen verzekering Nee. Het is niet mogelijk om Dekking OVI wordt in 
inzittenden (OVI) gaat niet mee een OVl-dekking af te sluiten ZPeen 
naar het zekerheidspakket. in het ZP. Dit wordt een SVI Schadeverzekering 

(Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Deze 
Inzittenden). schadeverzekering 

heeft een ruimere 
dekking dan de 
ongevallenverzekering. 

Casco Nieuwwaarderegeling. Drie jaar nieuwwaarderegeling, Drie jaar nieuwwaarderegeling 
mits de auto binnen 12 na afgifte eerste kenteken. 
maanden na afgifte eerste 
kentekenbewijs is aangeschaft. 

WA Casco Bonus/malus. Eigen BM-regeling tot max Eigen BM-regeling tot 

Beperkt 82%. maximaal 75%. 

Casco 

Casco Vergoeding sleutels bij Vergoeding voor het vervangen Nee 
verlies/diefstal. van sloten bij gestolen sleutels. 

Ladingschade. Ja, mits aangetekend op de Nee. Los te verzekeren op een 
polis. Goederentransportpolis of een 

Eigenvervoerverzekering. 


