
• Gedurende 18 maanden 100 % van de waarde van uw voertuig vergoed bij totaal  
 verlies
• De schadeloosstelling van fi etsendrager, mountainbikes en vervoerde goederen in  
 Multirisk of Omnium
• Lichten, achterlichten en achteruitkijkspiegels verzekerd zonder vrijstelling
• Een monospace als vervangwagen na diefstal
• Een dagelijkse vergoeding voor genotsderving na een verzekerd schadegeval

U wilt uw motorhome optimaal beschermen? Met zijn bijkomende waarborgen, 
uniek in België,is het Pack Motorhome+ de ideale aanvulling op uw verzekering  
Omnium of Multirisk.

De troeven van het Pack Motorhome+

Pack Motorhome+

18 maanden zonder
afschrijving 

Tot 18 maanden na de aankoop van uw motorhome, ontvangt u 100 % van zijn waarde bij totaal 
verlies. Daarna bedraagt de toegepaste afschrijving slechts 1 % per maand.

Tot 4.000 EUR extra
vergoeding

Als uw voertuig gestolen wordt of schade lijdt ten gevolge van een verzekerd risico, ontvangt u, 
bovenop de vergoeding voorzien in uw Omnium of uw Multirisk, een vergoeding die tot 4.000 EUR 
kan oplopen voor schade aan:
•  toebehoren (zoals radio, fi etsendrager, dakkoffer, …);
•  vervoerde voorwerpen (draagbare PC, kleding, fi etsen, …).

Een dekking zonder
vrijstelling voor 
lichten en spiegels

Uw waarborg Glasbreuk wordt uitgebreid tot lichten, achterlichten en buitenspiegels. Net als voor de 
ruiten wordt hier geen vrijstelling toegepast!
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Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. 
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren. 
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.

Dit document bevat algemene informatie over deze verzekering. De juiste omvang van de waarborgen staat beschreven in de Algemene Voorwaarden van het Pack Motorhome+.
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Een monospace als
vervangwagen

Bij diefstal van uw motorhome, hebt u recht op een monospace als vervangwagen in België.

Een dagelijkse
vergoeding bij
genotsbederving

Als uw motorhome door een verzekerd schadegeval onbruikbaar is, ontvangt u een vergoeding van 
50 EUR per dag en per persoon gedurende maximaal 4 dagen (30 EUR per dag voor kinderen jonger 
dan 16 jaar). 

Uw belangrijkste troef blijft natuurlijk uw makelaar. Als onafhankelijk specialist is hij het best geplaatst om u deskundig advies en een 
oplossing op uw maat te bieden. Ook in geval van schade, is hij uw bevoorrechte raadsman.


