Offerteaanvraag Dutch Lighttown HD-club
Stuur uw offerteaanvraag naar: Havelaar & van Stolk bv
Antwoordnummer 2257
3000 VB Rotterdam
1.

2.

Telefoonnummer:
E-mail:

Persoonsgegevens
Voorletters / naam

: _________________________________

Geslacht

:M/V

Straat en huisnummer

: _________________________________

Eigenaar

: J/N

Postcode

: ___________

E-mailadres

: __________________________________________________________________________

Telefoonnummer

: _________________________________

Woonplaats: __________________________________________________

Geboortedatum

: ___-___- 19___

Gegevens van de motor
Bouwjaar

: ____________ Kenteken: ______________

Meldcode:

Merk en type

: ___________________________________

Aantal Schadevrije jaren* :________

Cataloguswaarde

: € ________________incl./excl. BTW

Accessoires

: € ________________incl./excl. BTW
+

3.

088– 577 2750
pkz@havelaar.com

Totaal

: € ________________incl./excl. BTW

én dagwaarde

: € ________________incl./excl. BTW

of getaxeerde waarde

: € ________________incl./excl. BTW

Gewenste verzekeringsvorm
Gewenste dekking:
WA

________________

* Uw schadevrije jaren worden na het beëindigen van uw
vorige verzekering door desbetreffende verzekeraar in Roydata opgenomen. Wij zullen deze database raadplegen om
uw schadevrije jaren in gebruik te nemen.

WA / Beperkt Casco

WA / Volledig Casco

Deze verzekering is inclusief Rechtsbijstanddekking. Heeft u reeds een rechtsbijstandverzekering die dekking biedt voor
schade die geleden wordt in het verkeer?

ja

nee

Wilt u een Schadeverzekering voor Opzittenden?

ja (verzekerd bedrag €125.000,-)

nee

Overige gegevens:
Contractduur

:

3 jaar (5% korting)

1 jaar

Rijvaardigheidsbewijs (kopie certificaat vereist!)

:

ja (15% korting)

nee

Winterstop (15 dec. tot 1 feb.)

:

ja (5% korting)

nee

Heeft u recht op vooraftrek BTW

:

ja

nee

ja

nee

Is verzekeringnemer tevens de regelmatige bestuurder

Zo nee, voorletters / naam van regelmatige bestuurder __________________________________________________
Geboortedatum

: ___-___- 19___
Versie 13 april 2016

Collectieve verzekering Dutch Lighttown HD-club
De Dutch Lighttown HD-club biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een
collectieve motorverzekering tegen een zeer 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
U kunt het formulier ook mailen naar pkz@havelaar.com . Een
telefonisch offerte krijgt u door te bellen naar: 088- 577 2750.
Voordelen:
-

30% extra korting op de bruto premie voor leden Dutch Lighttown

-

Sluit u een volledig cascoverzekering voor drie jaar, dan kunt u uw HarleyDavidson (als u geen aanschafwaarde- of nieuwwaarderegeling meer heeft) laten
taxeren, waarbij de taxatiekosten voor rekening van Havelaar & van Stolk komen.

-

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 5 jaar bij een volledig cascoverzekering.

-

Voor een rijvaardigheidsbewijs krijgt u 15% extra korting.

-

Driejarig contract? U ontvangt 5% extra korting.

-

Bij aanvang van de verzekering zijn accessoires voor €700,- gratis
meeverzekerd.

-

Motorkleding is tot €1.000,- per opzittende meeverzekerd (bij volledig casco).

-

Eigen risico (€ 450,-) vervalt bij reparatie bij US Style te Leende.

-

Zelfs bij het niet voldoen aan de stalling- en beveiligingvoorschriften, geldt
slechts een verhoging van het eigen risico met €250,-.

-

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.

-

Hulpverlening in binnen- en buitenland is standaard meeverzekerd.

Deze collectieve Harley-Davidson verzekering is alleen voor leden van de Dutch
Lighttown HD-club. De collectieve korting vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap.
Vraag vrijblijvend een offerte aan, het verplicht uiteraard tot niets.
Het bestuur van de Dutch Lighttown HD-club

