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Apeldoorn, 23 juni 2011

De 2-in-1 autoverzekering

Geachte heer Voorbeeld offerte,

Met de 2-in-1 autoverzekering bundelt u het gemak van Van Doorn en Top met de zekerheid van Centraal
Beheer Achmea. In deze brief en in het verzekeringsvoorstel voor uw Alfa Romeo MiTo 1.4 16v Progression
leest u hier meer over.

Uw voordelen
Naast optimale zekerheid profiteert u met de 2-in-1 autoverzekering onder meer van de volgende voordelen:
• U regelt uw verzekering direct bij Van Doorn en Top;
• U krijgt 36 maanden aanschafwaarderegeling;
• Heeft u schade, dan meldt u dit bij Van Doorn en Top;
• Van Doorn en Top repareert de schade snel en vakkundig;
• U krijgt van Van Doorn en Top gratis vervangend vervoer tijdens de schadereparatie;
• U betaalt geen eigen risico bij reparatie via Van Doorn en Top.

Extra zekerheden
De 2-in-1 autoverzekering biedt u ook nog een aantal extra zekerheden. U regelt zo de autoverzekering die
precies aan uw wensen voldoet. Zo heeft u de keus uit bijvoorbeeld:

- No-claim beschermer
Hiermee mag u één schade per verzekeringsjaar claimen, zonder dat u terugvalt in no-claimkorting, dus
zonder dat uw premie stijgt door een lagere no-claimkorting!

- Schadeverzekering Inzittenden
Deze verzekering biedt uitkomst wanneer u schade, die de bestuurder of overige inzittenden oplopen, niet
kunt verhalen op een tegenpartij. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan: een aanvulling op het inkomen in
verband met tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De maximale uitkering per gebeurtenis voor alle inzittenden
samen bij letselschade is € 1.000.000,-. Bij zaakschade is dit € 5.000,- .

Daarnaast maken de Rechtsbijstandverzekering, de Ongevallen Inzittendenverzekering en de Pechhulp
Europa de 2-in-1 autoverzekering compleet.

Nooit meer stilstaan bij uw autoverzekering
Maak gebruik van bijgevoegd voorstel en regel uw autoverzekering snel via Van Doorn en Top. Natuurlijk
kunt u ook ‘even Apeldoorn bellen’. Het telefoonnummer is (055) 579 8122.

Met vriendelijke groet,

mr. Chr. S.A. Schonewille
directeur

Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K. 08077009;
Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K. 08053410; alle NV’s zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.



Offerte-informatie 2-in-1 autoverzekering

Dit voorstel is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Eventuele afwijkingen in deze gegevens kunnen
gevolgen hebben voor de premie.

Gegevens van uw auto

Merk Alfa Romeo

Model MiTo 1.4 16v Progression

Kenteken (indien beschikbaar) 16HHL2

Oorspronkelijke cataloguswaarde
(incl. accessoires)

€ 18.100

Brandstof Benzine

Alarminstallatie Niet verplicht

Gegevens van de bestuurder

Naam Voorbeeld offerte

Geboortedatum 01-01-1970

Postcode 3864ND

Aantal schadevrije jaren 10

Autoverzekering

WA - Casco t/m 12.000 km € 26,75 per maand

Extra zekerheid

No-claim beschermer € 6,45 per maand

Schadeverzekering inzittenden € 3,31 per maand

Rechtsbijstand € 2,75 per maand

Ongevallenverzekering inzittenden € 2,75 per maand

Pechhulp Europa € 5,59 per maand

Op deze verzekering zijn de voorwaarden van de 2-in-1 autoverzekering van toepassing. Deze kunt u
opvragen bij uw dealer. Deze premieopgave is onder voorbehoud van acceptatie, tussentijdse
premieaanpassingen en wijzigingen in voorwaarden. De premies gelden per 23-06-2011 en zijn exclusief
assurantiebelasting. Bij termijnbetaling vragen wij een termijnopslag. De genoemde premies zijn inclusief de
termijnopslag.
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