Beste leden van Dutch Lighttown HD-Club,
Een groot aantal van u kent ons en heeft uw gewaardeerde Harley Davidson motor via ons verzekerd.
Onze affiniteit en passie voor motoren en specifiek met Harley’s, is diepgeworteld. Al bijna 25 jaar
zijn wij de specialist als het gaat om het goed verzekeren van Harley Davidson en
Buell
motoren.
Naast de verzekeringen voor de Harley Davidson gaat onze
dienstverlening verder. Ook voor onafhankelijk advies over
andere PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE RISICO’S.
In 2019 willen wij u hier graag kennis mee laten maken.
Ook voor onze overige verzekeringsproducten kunnen wij een
voordelige premie met goede voorwaarden bieden. Wij beschikken over een team van 50
gekwalificeerde medewerkers waaronder ook buitendienst medewerkers die heel Nederland
bestrijken. Wij staan voor een goede service via persoonlijk contact, kennis en liefde voor de door
ons gevoerde verzekeringsproducten.
VOORDELEN VERZEKERING TWEEDE MOTORRIJTUIG
In geval van verzekering van twee (of meer) motoren of auto’s, maakt niet uit of het een motor of
auto is, wordt de hoogste bonuskorting ook toegepast op de andere voertuigen.
VOORDELEN PARTICULIERE VERZEKERINGEN ZOALS OPSTAL, INBOEDEL, EN AANSPRAKELIJKHEID
Naast goede voorwaarden ontvangt u als Dutch Lighttown lid 10% extra korting op onze toch al
voordelige premie voor woon- en recreatieverzekeringen. Verzekerde bedragen voor opstal en
inboedel worden zoveel mogelijk automatisch bepaald, zodat u goed verzekerd bent.
ZAKELIJKE VERZEKERINGEN
Als beursmakelaar beschikken wij over een kundig team met mogelijkheden om zelfs de zwaarste
zakelijke risico’s tegen gunstige premie en voorwaarden in verzekering te geven en hebben wij ook
specialisten voor wagenparken. Wilt u vrijblijvend contact, advies of een offerte ontvangen? Neem
dan contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
SCHADE AFWIKKELING
Het afwikkelen van schades en de polisadministratie doen wij volledig in eigen beheer, hierdoor
kunnen wij u extra snel van dienst zijn.
BESTAANDE VOORDELEN
De voordelen van het Harley Davidson collectief vindt u terug op onze website www.havelaar.com.
Havelaar & van Stolk
Tel.nr. 088-5772750
E-mail “particulier@havelaar.com”

