HOFFSTEDDE HARLEY POLIS
Natuurlijk bent u zuinig op uw motorfiets en wij denken zelf extra zuinig omdat het een
Harley is. Het zijn nu eenmaal machines met een speciale magie. Maar ook een magische
motorfiets als de Harley-Davidson is kwetsbaar. En hoewel Harley-rijders erom bekend
staan geen last te hebben van raceneigingen, kan er gemakkelijk wat gebeuren. In het
drukke verkeer van tegenwoordig is soms een kleine beoordelingsfout de oorzaak van
grote gevolgen. Daarom is een goede verzekering op zijn plaats, en in uw geval praten we
dan over de speciale Harley-verzekering van Hoffstedde Assurantiën in Enschede.
Geen Eigen Risico
Bent u (beperkt) casco verzekerd dan geldt er bij schade GEEN eigen risico.
Geen Alarmverplichting
De motor dient op het woonadres altijd in een afgesloten ruimte te staan.
Hierbuiten dient de motor voorzien te zijn van een ART-4 goedgekeurd slot naast het
standaard stuurslot.
Motorkleding
Motorkleding is tot € 1.000,-- per persoon meeverzekerd.
Vaste Taxatie
Indien u voor uw motor een aanschafnota/taxatierapport kunt overleggen, wordt de
motor op basis van vaste taxatie (art. 7:960) verzekerd.
Winterstop
Tevens heeft u de mogelijkheid om de winterstop toe te passen op uw motorverzekering.
Op het moment dat u niet rijdt blijft de motor wel tegen brand/diefstal verzekerd.
No-claim beschermer
Ook kunt u de no-claim beschermer meeverzekeren, waardoor u per jaar 1 schade kunt
claimen zonder dat u terugvalt in korting.
Indien u uw Harley bij ons verzekerd, krijgt u op de autoverzekering dezelfde korting.
Uiteraard geldt dit ook andersom.
Indien u kiest voor een 3-jarig contract dan krijgt u 5% extra korting.
Bij Hoffstedde Assurantiën vindt u de betrokkenheid van een Harley-Davidson liefhebber.
Wij weten als Harley rijder precies waarover u praat als u uw Harley ervaringen met ons
deelt. U kunt ons dan ook maar zo op een Harley rally tegenkomen en met ons over uw
gezamenlijke passie praten.
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