UW HARLEY ®
DAARMEE MAG NIETS GEBEUREN
Verzeker uw Harley-Davidson® niet bij de eerste de beste,
maar vertrouw op roadcaptain André Hoffstedde.

Tolstraat 8, Enschede | Tel. : 053 - 461 71 00 | Mail. info@hoffstedde.nl

www.hoffstedde.nl

OMDAT HET EEN HARLEY ® IS
Speciale magie...

Speciale voorwaarden

Hoffstedde Enschede

Persoonlijke offerte

Natuurlijk bent u zuinig op uw motorfiets
en wij denken zelfs 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.

Uiteraard dient de verzekering die bij u en uw
Harley past met zorg te worden uitgezocht en
zonodig samengesteld. Want een Harley laat zich
niet gemakkelijk in een standaardverzekering
vangen. Hieronder vindt u enkele extra’s
die naar onze mening onverbrekelijk met uw
Harley-Davidson® verbonden zouden moeten zijn.

Hoffstedde Assurantiën heeft als assurantiekantoor een noemenswaardige historie.
Hemmie Hoffstedde, vader van André,
begon in 1952 vanuit huis met de verkoop
van verzekeringen en na wat tussenstops zit
het kantoor nu in een professioneel pand aan
de Tolstraat in Enschede.

Hieronder vindt u een invulformulier
waarmee u een offerte kunt aanvragen voor
uw Harley® verzekering. Als u even de moeite
neemt dit in te vullen en aan ons toe te
sturen, krijgt u per omgaande een offerte voor
uw motorfiets (e-mailen van de gegevens is
ook mogelijk: info@hoffstedde.nl).

• voordelige casco-verzekering op basis van
vaste taxatie artikel 7-960 BW
• winterstopmogelijkheid (brand/diefstaldekking)
• thuis moet uw Harley® altijd in een
afgesloten ruimte staan
• gebruikte Harleys® worden verzekerd op basis
van vaste taxatie. Dit mag ook een door de
officele dealer opgestelde waardebepaling of
aankoopnota zijn (vaste taxatie art. 7-960 BW)
• de Harley® die u naast uw auto bezit, krijgt
evenveel korting als u heeft opgespaard met
uw auto. (Auto dient via ons kantoor te zijn
verzekerd).
• standaard bieden wij pechhulp in heel
Europa met zelfs woonplaats service
• Er is geen eigen risico van toepassing op
onze Harley-Davidson® verzekering

Het kantoor is een algemeen assurantie
adviesbureau, maar kan zich op iets bijzonders
beroepen: eigenaar André Hoffstedde rijdt
Harley® en verzekert deze motorfietsen van
het gerenommeerde merk net even beter
dan wie ook.

Die offerte is zondermeer scherp te noemen
en u profiteert van André’s speciale expertise
van wat in de verzekeringswereld wordt
genoemd: ‘het verzekerde object’, ofwel uw
eigen Harley-Davidson®.

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.

Grote betrokkenheid
Eén van de dingen die u vindt bij André
Hoffstedde – die zelf in het bezit is van
een ‘Road Glide’ en zich head roadcaptain
mag noemen bij de Harley® Owners Group
– is de grote betrokkenheid van een
liefhebber.
Hij weet dan ook precies
waarover u praat als u uw
Harley®-ervaringen met
hem deelt. En niemand
kent de risico’s die het
bezit van een Harley® met
zich meebrengt beter dan
hij. André Hoffstedde
is daarom de ideale
verzekeringsman voor
Harley®-rijders.

VOOR DE HARLEY-DAVIDSON®
VERZEKERING VAN
HOFFSTEDDE ASSURANTIEËN

Offerte formulier
Knip dit offerteformulier uit en stuur het naar ons op.
Ingangsdatum verzekering:
Geboortedatum eigenaar:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer/e-mail:
Kenteken/meldcode:
Type Harley:
Bouwjaar:
Aantal CC:
Dekking:

WA/beperkt

Cat. waarde:

€

Taxatiewaarde:

€

Schadevrije jaren:

Ca.

		

Casco

Winterstop

Zomertijd

Evt. zelfde aantal als auto ja nee
(Auto dient via ons kantoor te zijn verzekerd.)

