
 

 

 

Productinformatie dekkingen personenautoverzekering Ervaren Rijder Basic 

De autoverzekering van N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’ 

Als u auto rijdt dan bent u wettelijk verplicht u te verzekeren voor de schade die u met uw auto 
veroorzaakt aan een ander of zijn/haar spullen. Dat is de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). 
Een schade kan ook ontstaan door bijvoorbeeld steenslag op de voorruit van de auto of diefstal van 
de auto. Of u rijdt met uw auto tegen een paaltje. Voor deze risico’s kunt u uw auto aanvullend 
verzekeren. Dat is de Cascodekking. Vaak heeft u hierbij de keuze voor een beperkte of volledige 
casco dekking.  Maak uw autoverzekering compleet met deze en andere aanvullende dekkingen. 
Bekijk wat het beste bij de situatie past.  

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
De basis van onze autoverzekering is de wettelijk verplichte WA verzekering. Deze verzekering zorgt 
ervoor dat wanneer u aansprakelijk bent voor schade, die u aan een ander persoon in het verkeer 
toebrengt, verzekerd is. Europese richtlijnen schrijven voor dat de aansprakelijkheid voor zaakschade 
(schade aan materialen) voor minimaal € 1.220.000,- verzekerd moet zijn en voor letselschade (schade 
aan mensen) € 5.600.000,-. 

N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’ hanteert voor zaakschade een bedrag van € 2.500.000,- en 
voor letselschade is dit € 5.600.000,-. Uw aansprakelijkheid als automobilist voor schade toegebracht 
aan andere weggebruikers is bij N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’ goed verzekerd. 

De keuze van alleen een WA is grotendeels afhankelijk van de leeftijd van de auto. Meestal wordt deze 
dekking bij auto’s ouder dan 10 jaar gekozen. Ongeacht leeftijd blijft het een verplichte verzekering. 

Beperkt Casco 
Heeft u een wat oudere auto dan is de beperkt cascoverzekering een voordelige keuze voor u. Uw auto 
is bij deze dekking onder andere verzekerd tegen diefstal en brand. Meestal wordt deze dekking 
gekozen bij auto’s van 7 tot en met 10 jaar oud. 

Volledig Casco 
De schade die ontstaat aan uw eigen auto kunt u prima verzekeren met een volledig casco-verzekering 
als u een wat ruimere dekking wilt hebben. Naast de risico’s die onder de beperkt casco vallen, bestaat 
er de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook aanrijdingsschade mee te verzekeren. 

Deze dekking wordt grotendeels bij auto’s jonger dan 7 jaar gesloten. 

Aanvullende dekkingen 
 
Schadeverzekering voor inzittenden 

Met een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) verzekert u de letselschade en de schade aan de 
spullen van de inzittenden die u met uw auto vervoert wanneer die onverhoopt bij een verkeersongeval 
betrokken raken. U kunt de SVI voor € 907.560,- meeverzekeren.  

Ongevallenverzekering voor inzittenden 
Door allerlei maatregelen van de overheid neemt het aantal verkeersdoden gelukkig af en stabiliseert 
het aantal gewonden in het verkeer, maar toch gebeuren er nog steeds veel verkeersongevallen. Met 
een Ongevallen Inzittendenverzekering zorgt u ervoor dat er een uitkering wordt gedaan wanneer de 
inzittenden die u met uw auto vervoert onverhoopt bij een verkeersongeval gewond raken of 



 

 

overlijden. U kunt kiezen uit verschillende combinaties van vaste uitkeringen voor blijvende invaliditeit 
en voor overlijden. De volgende variaties zijn mogelijk: 

Overlijden Blijvende invaliditeit 
€ 5.000,- € 10.000,- 

€ 5.000,- € 15.000,- 

€ 5.000,- € 20.000,- 

€ 10.000,- € 25.000,- 

 

Verhaalservice (rechtsbijstand) 
In het verkeer zijn we kwetsbaar. En daar ontstaan ook de meeste conflicten. Met de 
verhaalsrechtsbijstand heeft u recht op juridische steun als u betrokken raakt bij een geschil in het 
verkeer. 

De verhaalsrechtsbijstand is een service die u helpt om schade die u hebt gekregen door een ander, 
ook op die ander te 'verhalen'. Met andere woorden: de schuldige aansprakelijk stellen. 

N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’ biedt een scherpe premie voor de ervaren rijder. Vanaf 8 
schade vrije jaren kunt u de variant Basic afsluiten. 

Als u in aanmerking voor komt de Ervaren Rijder personenautoverzekering krijgt u een aantrekkelijk 
tarief en een extra korting over de premie. Indien u echter door een geclaimde en niet te verhalen 
schade in schade vrije jaren naar beneden gaat en dus onder de genoemde grens komt, vervalt ook 
deze korting! 

Ook kan er een eigen risico gelden. Deze komt in mindering op een schade-uitkering. Stel u heeft een 
eigen risico van € 250,- en een schade van € 500,- en u gaat dit claimen. Betekent dit niet alleen een 
terugval in schadevrije jaren. Door het eigen risico is de uitkering € 250,- (€ 500,- minus € 250,-). 

Voor de Ervaren Rijder Basic geldt een standaard eigen risico van € 150,- en deze is niet af te kopen (= 
verplicht). 

Schadesturing 
Indien geen gebruik van een Schadegarant hersteller wordt gemaakt, geldt bij de Basic dat het eigen 
risico met € 100,- wordt verhoogd. Zie voor aangesloten bedrijven op www.schadegarant.nl.  

Bij ruitschade wordt het eigen risico met € 75,- verlaagd, indien van Glasgarant gebruik wordt gemaakt. 
Zie voor aangesloten bedrijven op  www.glasgarant.nl.  


