
 

 

    Belangrijkste Kenmerken 

 

  5 jaar geen aftrek slijtage  

 

  Uitgebreide nieuwwaardedekking  

 

  7 jaar eigen gebrekdekking  

 

  Vergoeding voor aanschaf  

 Tracking & Tracing 

 

  Vergoeding Extra kosten voor 

 inhuur tijdelijke machine 

 

  Winstdelingsregeling 

 

 Zeer gunstige premiestelling 

 

Standaard Eigen risico’ s :  

 

 

Kabelschaden      € 250,00 

Schade eigen eigendommen € 500,00

  

Aansprakelijkheid   € 250,00 

Cascoschaden   € 250,00 

 

 

Optioneel kan er voor hogere eigen  

risico ’ s gekozen worden. 

 

Dit zal u een besparing in de premie  

opleveren. 

 

 

Indien er voldaan wordt aan de gestelde  

bepalingen van de Wet WION, dan geldt er  

geen eigen risico voor Kabelschaden. 

 

 

Extra kosten voor het inhuren van een 

tijdelijke machine bij een gedekte  

cascoschade worden vergoed tot maximaal 

10 % van het verzekerde bedrag casco. 

 

 
 

 

   Vergoeding Tracking & Tracing 

 

   De vergoeding van een tracking &  

   tracing systeem is afhankelijk van  

   de nieuwwaarde van de te  

   verzekeren machine.  

  

   De vergoeding welke de verzekeraar   

   betaalt is: 

   

 

Nieuwwaarde machine Vergoeding verzekeraar 

> € 100.000,- Totale kosten 

> € 80.000- < € 100.000,- € 700 

> € 60.000,- < € 80.000,- € 500 

> € 40.000,- < € 60.000,- € 350 

>€ 20.000,- < € 40.000 € 150 

< €20.000 _ 

Naast de vergoeding van het tracking &  

tracing systeem is de machine  

voorzien van een gratis 3 jarig Security  

Abonnement. 



 

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winstdelingsregeling wordt aan het eind van 

de contractsduur van de verzekering nader 

bekeken. 

 

Contractsduur is 36 maanden. 

 

Dit houdt in dat u gedurende 3 jaar,  

ongeacht het schadeverloop,  geen  

aanpassing van de premie en/of  

voorwaarden zult krijgen. 

 

Standaard kan eigen gebrekdekking  

verleend worden voor een periode van 7 

jaar na levering af fabriek. 

 

Verlenging van deze termijn is  

eventueel mogelijk, na inspectie door een 

technische deskundige. 

 

Ingeval van cascoschade wordt een 

“ e igen expert ”  ingeschakeld, hetgeen de 

snelheid van schadeafhandeling bevordert. 

 

 

 

 

 

Met de Global Werkmaterieelpolis is 

uw machine op een uitstekende  

manier verzekerd. 

 

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden, neem gerust 

contact met ons op. 

 

 

030-60 20 750 
 

 

 

 

Werkmaterieelpolis 

 

 
 Gelderlandhaven 5d 

 3433 PG Nieuwegein 

 

 Telefoon: 030 - 6020750 

 Fax:  030 - 6020740 

 

 Email: info@global-assurantien.nl 


