Voorwaarden -10% arrangement Van der Valk
‘Execution only’
Er is geen sprake van advies wanneer je als medewerker van Van der Valk gebruik maakt van onze
actie waarbij je 10% korting krijgt op je huidige premie. Bij het (online) afsluiten is, aangezien het
geen advies betreft, sprake van Execution Only. Twijfel je over dekking, voorwaarden of andere
zaken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
enige schade die je ondervindt door de door jou gemaakte keuzes bij het afsluiten van een
verzekering.

Voordeel in combinatie met de Aevitae Zorgverzekering
De korting op schadeverzekeringen bieden wij aan op voorwaarde dat je een zorgverzekering bij
Aevitae hebt afgesloten. Als je deze zorgverzekering opzegt, dan vervalt de kortingsregeling en
zetten wij je verzekeringen voort op onze standaard tarieven.

Acceptatie
De 10% korting op uw premie kennen wij toe indien je verzekering binnen onze standaard
acceptatierichtlijnen valt. Wij passen de korting toe op vertoon van je huidige verzekeringspolis van
maximaal 1 jaar oud.
Wij beoordelen daarbij onder andere jou als aanvrager en het risico dat je wilt verzekeren.
Hieronder een aantal andere niet limitatieve voorbeelden van situaties waarbij wij geen korting
geven of je aanvraag niet accepteren.

Schade(verleden)
Heb je veel schades gehad of heb je een strafrechtelijk verleden, dan accepteren wij je aanvraag
mogelijk niet. Ook als je problemen hebt gehad met een andere verzekeraar of als je bijvoorbeeld
veroordeeld bent voor een verkeersmisdrijf kunnen wij je aanvraag niet accepteren. Dit doen wij
altijd gemotiveerd zodat je weet waarom wij je aanvraag niet accepteren.

Leeftijd en schadevrije jaren
De leeftijd in combinatie met het aantal opgebouwde schadevrije jaren, geeft een indicatie van de
rijervaring en het schadegedrag van de bestuurder. Ook een lichte auto met een fors vermogen
vormt een ander risico dan een zwaardere auto met datzelfde vermogen. Wij hanteren hiervoor
altijd onze eigen acceptatievoorwaarden. In sommige gevallen accepteren wij deze aanvraag dan
ook niet.

Duurdere auto’s of exclusieve woningen
Wij accepteren naast de goedkopere- en middenklasse auto, uiteraard ook duurdere auto’s.
Exclusieve of echt dure auto’s (zoals een nieuwe Ferrari) kunnen niet verzekerd worden.
Ook zeer kostbare inboedels en woonhuizen alsmede vakantiehuizen vallen niet onder de regeling.

Tijdelijke korting
We verlagen uw premie met 10 %. Heb je een eenmalige of tijdelijke korting bij je huidige
verzekeringsmaatschappij gekregen? Dan is dit uitgesloten van de premieberekening.

De verzekeringen
Het aanbod geldt voor de volgende verzekeringen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Motorrijtuigenverzekering;
Particuliere aansprakelijkheid;
Inboedelverzekering;
Woonhuisverzekering;
Doorlopende reisverzekering;
Rechtsbijstandverzekering;
Caravanverzekering.

Rolverdeling
Light B.V. is bemiddelaar van Your Benefits Assuradeuren B.V. Als gevolmachtigd agent namens de
risicodrager(s) behandelt, accepteert en verwerkt Your Benefits Assuradeuren B.V. het Personal
Benefits arrangement.

