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Uw verzekeringsspecificatie 
 

 
 

 
 
Vriendelijk bedankt voor uw belangstelling in onze verzekering. 
Deze specificatie betreft de uitvoering 
 
 Renault Master dCi 2.3 130PK of 150PK 
 
De dekking van onze verzekering is zeer uitgebreid en bevat de 
unieke Renault zekerheidsdekking, die u extra dekking biedt bij een 
totaal verlies en er voor zorgt dat uw financiële zekerheid is 
gegarandeerd. 
 
De premie bij de bestelautoverzekering is vast voor minimaal één 
jaar. Een vast premie betekent dat er geen bonus-/maluskorting van 
toepassing is. Bij schade valt u dus niet terug in korting. 
 
Heeft u nog een vraag over deze offerte? Neemt u dan gerust contact 
met ons op.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Offerte details: 
 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW, per object 
en per schadegeval. 
 
WA (materieel) € 2.500.000 
WA (letsel) € 6.100.000 
Casco Inclusief 
Maximum gewicht 3.500 kg 
  
Rechtsbijstand Inclusief 
Schade inzittenden (SVI) Inclusief 
Ongevallen inzittenden Inclusief 
  
Zekerheidsdekking Inclusief 
  
Eigen risico:  
WA schaden € 750,00 
Casco schaden € 1.000,00* 
Beperkt casco schaden € 500,00** 
Ruitschaden € 500,00*** 
Dekkingsgebied Europa (IVB 

landen) 
  
Premie per maand Inclusief 
 

 

rtfs@vfsco.com 

+31 345 688 678 

+31 345 68 86 79 

Postbus 11, 4153 ZG Beesd 
Stationsweg 2, 4153 RD Beesd 
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Details verzekeringsofferte 
 
 
 

* Eigen risico casco schaden 
Reparatie door uw Renault dealer, anders geldt het eigen risico  
€ 750. 
** Eigen risico beperkt casco schaden 
Reparatie door uw Renault dealer, anders geldt het eigen risico  
€ 750. 
*** Eigen risico ruitschaden 
Reparatie door uw Renault dealer, anders geldt het eigen risico  
€ 750. 
 
Beperkt cascodekking en eigen risico  
Vergoeding schade als gevolg van brand, diefstal na braak, aanrijding 
met wild, vogels en loslopende dieren, natuurgeweld, storm en 
ruitbreuk. 
 
Ongevallenverzekering inzittenden 
Uitkering bij overlijden (€ 15.000) of blijvende invaliditeit (€ 30.000) 
door een ongeval voor maximaal twee inzittenden (inclusief 
bestuurder!). 
 
Schadeverzekering inzittenden (SVI) 
Personen- en zaakschade aan inzittenden inclusief de bestuurder, 
waarbij de schade wordt behandeld alsof een derde de veroorzaker 
is. 
 
Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen 
Dekking voor juridische bijstand in het verhalen van materiële- én 
immateriële schade, alsmede letselschade van bestuurder en 
inzittende. 
 
Polis- en schadeadministratie  
Wij hebben onze polis- en schadeadministratie uitbesteed aan onze  
partner Westenburg Assurantiën. 
 
Verzekeringsacceptatie 
Deze offerte is onder voorbehoud van definitieve acceptatie en 
vaststelling van de premie en condities door de verzekeraar. Deze 
offerte is een prijsindicatie en nadrukkelijk geen advies. De offerte is 
1 maand na afgifte geldig. Voor maatwerk advies verzoeken wij u 
contact op te nemen met de verzekeringsspecialisten van RTFS. 
Onze advieswijzer en polisvoorwaarden vindt u op onze website 
www.volvofinancialservices.nl. 

 
 
 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen: 
 
Zekerheidsdekking, wat betekent dit? 
Bij een totaal verlies schade ontstaat er 
mogelijk een negatief verschil tussen het 
openstaande financieringsbedrag en de 
dagwaarde. De Zekerheidsdekking 
beschermt u tegen deze onzekerheid. 
 
Ik heb veel schadevrije jaren en/of een hoge 
bonus/malus korting. Mijn premie is veel 
lager. Hoe kan dat? 
Onze offerte is gebaseerd op een vaste 
premie. Heeft u nu een hoge korting? Dan 
passen wij onze offerte daar graag op aan. 
 
Is mijn aanhanger meeverzekerd? 
De WA dekking geldt voor de gehele 
combinatie tenzij u een solo voertuig heeft. 
De casco dekking is niet meeverzekerd 
tenzij dat in de offerte is aangegeven. Wilt u 
een casco dekking voor het getrokken 
object, neem dan contact met ons op. 
 
Is de lading meeverzekerd? 
De lading is nooit op een autoverzekering 
meeverzekerd.  
 
Aan welke alarm eisen moet de bestelauto 
voldoen? 
Uw auto is standaard voorzien van een 
startonderbreker. Dat is voldoende. Onze 
verzekeraar eist vanaf een waarde van € 
40.000 een klasse 3 alarm. 
 

 

rtfs@vfsco.com 

+31 345 688 678 

+31 345 68 86 79 

Postbus 11, 4153 ZG Beesd 
Stationsweg 2, 4153 RD Beesd 


