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De Aanhangwagenverzekering  
van a.s.r.
De basisdekking van onze Aanhangwagenverzekering 
is de Casco Allrisk-dekking. Je klant kan deze basis-
dekking naar behoefte uitbreiden met de keuzedekking 
Pechhulp. De wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor de 
aanhangwagen is verzekerd op de WA-dekking van het 
trekkende motorrijtuig.

Welke aanhangwagen is  
verzekerd?
De aanhangwagen inclusief stabilisatoren, een 
voorgeschreven beveiligingssysteem en/of een 
reservewiel. De aanhangwagen moet voldoen aan  
de wettelijke eisen.

Voordelen

-   Schade maar geen schuld? Dan heeft dit 
geen invloed op de no-claimkorting.

- Hulpverlening bij schade (zoals huur 
van een vervangende aanhangwagen) is 
standaard meeverzekerd.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig 
heeft: keuze om Pechhulp mee te 
verzekeren en keuze in eigen risico’s.

In welke landen geldt de  
verzekering?
De verzekering is geldig in Europa, inclusief de Azoren, 
de Canarische Eilanden en Madeira. En in Algerije, 
Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië 
en heel Turkije.

Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het vernieuwde 
Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je wat het Voordeelpakket voor  
jouw klanten kan betekenen. 

In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Aanhangwagenverzekering en welke  
dekkingen deze verzekering heeft. 
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Basisdekking

Casco Allrisk

Verzekerd Schade aan en diefstal van de verzekerde aanhangwagen. En ook de schade door een aanrijding, 

botsing of omdat de aanhangwagen van de weg raakt.

Eigen risico Keuzen:

- geen

- € 150

- € 250

- € 500

Hulpverlening

Je klant moet vooraf 

toestemming vragen 

aan de Alarmcentrale.

- Bij diefstal of beschadiging.

- Berging, stalling en noodzakelijk vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf.

- Vervoer van de aanhanger.

- Noodzakelijke huur vervangende aanhanger.

Keuzedekking
De basisdekking van je klant bestaat uit een dekking 
Casco Allrisk. Afgestemd op zijn persoonlijke situatie 
en voorkeur kan je klant zich verzekeren met onze 
aanvullende keuzedekking Pechhulp.

Pechhulp
-  Hulp als de aanhangwagen van je klant niet verder 

kan rijden door pech.
-  Wij verlenen ook pechhulp als je klant pech heeft in 

zijn eigen woonplaats.
-  Er geldt geen maximum voor het aantal keer dat 

hulp kan worden geboden.

Wat vergoeden wij bij diefstal en 
total loss?

Dagwaarde aanhangwagen
Wij vergoeden de dagwaarde van de aanhangwagen.

Restwaarde van de aanhangwagen
Wij houden altijd rekening met een eventuele 
restwaarde van de aanhangwagen.

Wat vergoeden wij bij reparatie?
-  Wij vergoeden de kosten van reparatie.
-  Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil 

tussen de door ons vastgestelde waarde van de 
aanhangwagen direct voor de gebeurtenis en 
de waarde van de restanten na de gebeurtenis? 
Dan vergoeden wij het verschil tussen die beide 
waarden.

-  Laat je klant de schade niet repareren? Dan 
vergoeden wij 75% van de vastgestelde 
reparatiekosten.

Wat is niet verzekerd?
-  Schade door molest en atoomkernreacties.
-  Schade die anderen kunnen vergoeden (na 

u-clausule).
-  Schade als de premie niet is betaald.
-  Schade door opzet of tijdens het plegen van  

een misdrijf.
-  Schade door verkeerd gebruik van alcohol,  

geneesmiddelen of drugs door de bestuurder  
van het trekkende motorrijtuig.

-  Schade bij geen geldig rijbewijs of geen 
rijbevoegdheid van de bestuurder van het 
trekkende motorrijtuig.

-  Schade door snelheidsritten en wedstrijden.
-  Schade tijdens verhuur, lease of zakelijk gebruik van 

de aanhangwagen.
-  Schade als de aanhangwagen onvoldoende 

beveiligd is tegen diefstal.
-  Slijtage en dergelijke en normaal onderhoud.
-  Schade door onvoldoende zorg of onvoldoende 

onderhoud.
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Wat is het eigen risico?
Je klant kan kiezen voor een eigen risico van € 150,  
€ 250 of € 500. Je klant kan er ook voor kiezen om 
geen eigen risico te nemen. Het eigen risico geldt niet 
voor hulpverlening en pechhulp.

Hoe werkt de no-claimladder?
Wij berekenen geen premietoeslag. Bij trede 1 is de 
korting 0%. De maximale korting is 75%. Iedereen 
begint met dezelfde basistrede 5. Daarna stijgt je klant 
één trede voor elk jaar dat hij schadevrij blijft. Heeft hij 
schade? Dan valt hij terug op de no-claimladder. Maar 
niet bij iedere schade. Hij valt bijvoorbeeld niet terug 
als de gebruiker geen schuld heeft aan de schade. 
Dan behoudt hij de no-claimkorting en heeft hij geen 
premienadeel door deze schade. In de tabel hierna 
vind je de no-claimladder.

De no-claimladder

Trede % korting Trede in het volgende jaar

Aantal schaden

0 1 2 3 ≥ 4

31 75,0% 31 26 20 14 8

30 75,0% 31 25 19 13 7

29 75,0% 30 24 18 12 6

28 75,0% 29 23 17 11 5

27 75,0% 28 22 16 10 4

26 75,0% 27 21 15 9 3

25 74,5% 26 20 14 8 2

24 74,0% 25 19 13 7 1

23 73,5% 24 18 12 6 1

22 73,0% 23 17 11 5 1

21 72,0% 22 16 10 4 1

20 71,0% 21 15 9 3 1

19 70,0% 20 14 8 2 1

18 69,0% 19 13 7 1 1

17 68,0% 18 12 6 1 1

16 67,0% 17 11 5 1 1

15 66,0% 16 10 4 1 1

14 65,0% 15 9 3 1 1

13 64,0% 14 8 2 1 1

12 63,0% 13 7 1 1 1

11 61,5% 12 6 1 1 1

10 60,0% 11 5 1 1 1

9 58,5% 10 4 1 1 1

8 57,0% 9 3 1 1 1

7 55,5% 8 2 1 1 1

6 54,0% 7 1 1 1 1

5 50,0% 6 1 1 1 1

4 41,0% 5 1 1 1 1

3 33,0% 4 1 1 1 1

2 25,0% 3 1 1 1 1

1 0% 2 1 1 1 1
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