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Met Het Garagepakket verzekert u allerlei bedrijfs-
matige schadeverzekeringen onder één polis. Zoals 
brand, ontploffing, blikseminslag, storm en water-
schade. Maar ook bijzondere risico’s als rijrisico’s en 
handelsvoorraad.

Voor wie is deze verzekering?
Deze verzekering is voor bedrijven in de auto-
industrie, zoals dealerbedrijven, handelsbedrijven, 
onderhoudsbedrijven, schadereparatiebedrijven en 
landbouwmechanisatiebedrijven.

Wat verzekeren we? 
Met Het Garagepakket sluit u een groot aantal bedrijfs-
matige schadeverzekeringen af onder één polis:
 - Brand 
 - Bedrijfsaansprakelijkheid 
 - Handelsvoorraad 
 - Rijrisico ‘Automeld’ 
 - Bedrijfsschade 
 - Elektronica & Apparatuur 

 - Milieuschade 
 - Rechtsbijstand 
 - Goederentransport 
 - Motorrijtuigen 
 - Werkmaterieel
 - Aanhangwagen 

 
Brand 
Met de Brandverzekering biedt Delta Lloyd een zeer  
volledige verzekering voor schade aan bedrijfsgebouwen 
en de daarin aanwezige bedrijfsgoederen. U kunt daar-
naast kiezen voor (mee)verzekering van: 
 - glas
 - lichtreclame
 - geld (‘winkelgeld’)

Bedrijfsaansprakelijkheid 
Standaardverzekering inclusief WEGAM 
Wij verzekeren u standaard tegen bedrijfsaansprakelijk-
heid. Dit is inclusief de zogenoemde WEGAM-verzekering.  
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Daarmee verzekert u de werkgeversaansprakelijkheid voor 
werknemers als bestuurder van een motorrijtuig. 

Verzekering ‘Cliëntenobjecten’ 
De verzekering ‘Cliëntenobjecten’ is weliswaar vrijwillig, 
maar is voor de meeste bedrijven van de doelgroep onmis-
baar. In een volledige ‘opzichtverzekering’ verzekert u alle 
objecten die aan uw bedrijf zijn toevertrouwd om werk-
zaamheden te verrichten. Is uw bedrijf niet aansprakelijk 
voor de veroorzaakte schade, zoals bij de meeste gevallen 
van diefstal? Ook dan hebt u recht op vergoeding. In die 
zin is de verzekering dan ook eigenlijk een volledige casco-
verzekering voor cliëntenobjecten, met bovendien een zeer 
gunstige schaderegeling.

Ontstaat er schade aan anderen tijdens een proefrit na een 
reparatie of onderhoudsbeurt? Bijvoorbeeld bij een aanrij-
ding? Dan valt de aansprakelijkheid voor die schade ook 
onder de verzekering. Zo hoeft de eigenaar (klant van uw 
bedrijf) geen beroep te doen op de eigen WA-verzekering.

Handelsvoorraad
De meeste bedrijven binnen de doelgroep voor Het 
Garagepakket bezitten diverse objecten als handelsvoor-
raad. Hiervoor kent Het Garagepakket een afzonderlijke 
verzekering. Deze is vooral afgestemd op de in- en verkoop 
van motorrijtuigen. U kunt de volgende verzekeringen 
afsluiten: 
 - casco-verzekering 
 -  WA-verzekering bij rijden met een (verzekerd) 

handelaarskenteken

Cascodekking
Schade aan een object dat bij de handelsvoorraad hoort, 
wordt vergoed onder de cascoverzekering. Hoe hoog de 
vergoeding is, hangt af van de ouderdom van het object. 
Hierbij is er een verschil tussen auto’s/motorfietsen en 
werkmaterieel (zonder kenteken).

Voor auto’s en motorfietsen geldt:
 -  volledige vergoeding (alle van buiten komende 

onheilen, dus ook aanrijding) bij een ouderdom tot en 
met 9 jaar;

 -  beperkte vergoeding (in ieder geval brand, diefstal, 
storm, hagelschade) als de auto ouder is dan 9 jaar.

Bij werkmaterieel ligt de ouderdomsgrens voor een volle-
dige of beperkte vergoeding bij zeven jaar. 

Bestaat de handelsvoorraad uit andere objecten dan 
motorrijtuigen of werkmaterieel? Dan is de verzekering in 
beginsel altijd ‘volledig’.

Tot slot: is een object ouder dan twintig jaar? Dan wordt 
schade hieraan niet meer vergoed, tenzij andere afspraken 
zijn gemaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering/Rijden met 
handelaarskenteken
Veel bedrijven hebben een of meer handelaarskentekens. 
Deze zijn vereist om te mogen rijden met een motorrijtuig 
dat tot de handelsvoorraad behoort. Wordt er schade aan 
anderen veroorzaakt, bijvoorbeeld door een aanrijding 
tijdens een proefrit? Dan worden de handelaarskentekens 
die bij Delta Lloyd zijn aangemeld, vergoed onder de 
Handelsvoorraadverzekering.

Rijrisico ‘Automeld’
Delta Lloyd biedt de faciliteit Automeld. Hiermee kunt u 
voor uw bedrijf motorrijtuigen en andere objecten online 
aanmelden voor een rijrisicoverzekering. U kunt de 
volgende voertuigen aanmelden:
 - de eigen bedrijfsauto’s;
 -  motorrijtuigen die tot de handelsvoorraad behoren voor 

tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld als leenauto; aanmelding 
betekent dat het motorrijtuig zonder handelaarsken-
teken kan worden gebruikt.

WA-verzekering standaard/Andere verzekeringen  
naar keuze
Bij aanmelding is er altijd standaard sprake van een 
aansprakelijkheidsverzekering (WA). Daarnaast kunt u 
kiezen uit de volgende verzekeringen:
 - casco
 - ongevallen inzittenden 
 - schade inzittenden

Premie
De premie voor de WA-verzekering is gebaseerd op de 
loonsom- en omzetgegevens. De premie voor de andere 
verzekeringen brengen we maandelijks in rekening op 
basis van de werkelijke aanmeldingen. Dit bedrag komt 
uiteraard overeen met het aantal verzekerde dagen dat u 
aanvraagt per object.

Bedrijfsschade
Schade aan bedrijfsgebouwen en/of aan bedrijfsgoederen 
kan leiden tot bedrijfsschade. Denk aan misgelopen winst 
of zinloos gemaakte exploitatiekosten. Met de vergoeding 
uit de bedrijfsschadeverzekering vangt u die financiële 
gevolgen gedeeltelijk op, of geheel. Dat laatste hangt mede 
af van het verzekerde bedrag.
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Uw verzekeringsadviseur is: Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Het Garagepakket of wilt u 
deze verzekering afsluiten? Ga dan naar uw verzekerings-
adviseur. De adviseur houdt rekening met uw wensen en 
geeft u persoonlijk advies. Kijk op www.deltalloyd.nl/
zoekeenadviseur voor een adviseur bij u in de buurt.

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Postbus 1000

1000 BA Amsterdam 

www.deltalloyd.nl

Kortingsregeling 
Onze kortingsregeling is nóg een reden om bedrijfsmatige 
verzekeringen onder te brengen in één pakket. Hoe meer 
verzekeringen binnen Het Garagepakket, hoe hoger uw 
korting. U profiteert zo van korting tot wel 12,5 procent 
van uw jaarpremie. 

Elk afgesloten product in Het Garagepakket telt mee voor 
de pakketkorting. Maar let op: er geldt geen pakketkorting 
op de verzekering Rijrisico ‘Automeld’. De verzekering telt 
wel mee om de hoogte van de pakketkorting te bepalen. 

Wat zijn de voordelen van deze verzekering? 
Het Garagepakket biedt zekerheid op maat voor garage-
houders. Automeld biedt u bovendien de mogelijkheid 
kentekens eenvoudig te beheren. Zo voorkomt u dat u 
onnodige premies betaalt 


