
 
 

 

  

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' BROMFIETSVERZEKERING BC 2019 

Cluster Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen Kosten bij beëindiging - bedrag Welk bedrag wordt in rekening gebracht bij beëindiging vóór de contractvervaldatum? 1 

 Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) in het eerste verzekeringsjaar? 1 

 Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) na het eerste verzekeringsjaar? 1 

 Schorsing - duur Hoe lang kan de schorsing maximaal duren? 0,5 

 Sistercar Is er dekking voor schade aan een ander motorrijtuig van verzekerde? 1 

Acceptatie Max. aanvangsleeftijd Wat is bij aanvang van de verzekering de maximaal toelaatbare leeftijd van de regelmatig bestuurder van de 

bromfiets? 

1 

 Max. ouderdom voertuig Wat is bij aanvang van de verzekering de maximale ouderdom van de bromfiets? 1 

 Min. aanvangsleeftijd Wat is bij aanvang van de verzekering de minimaal vereiste leeftijd van de regelmatig bestuurder van de 

bromfiets? 

1 

Bonus/malus B/M - beperkt casco Heeft het claimen van een beperkt cascoschade gevolgen voor de bonusmaluspositie? 1 

 B/M - brand (moedwillig aangestoken) - svj Verlies je opgebouwde schadevrije jaren als brandschade moet worden vergoed nadat iemand anders 

moedwillig de bromfiets in brand steekt? 

1 

 B/M - gevolgschade aanrijding dieren Heeft gevolgschade na een aanrijding met een loslopend dier gevolgen voor de bonusmaluspositie? 1 

 B/M - negatieve schadevrije jaren Hoeveel negatieve schadevrije jaren worden standaard geaccepteerd bij aanvang van de verzekering? 1 

 B/M - ongemot. verkeersdeeln. Is een aanrijding met een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer waaraan de bestuurder geen schuld heeft 

van invloed op de bonusmalustabel? 

1 
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Cluster Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Bonus/malus B/M - terugbetaling schade Binnen welke termijn kan een schade-uitkering worden terugbetaald zodat de bonusmaluspositie wordt 

hersteld? 

1 

Dekking Branddekking Is er dekking voor brand? 1 

 Branddekking (moedwillig aangestoken) Is er dekking voor moedwillig aangestoken brand? 1 

 Diefstal/braak Is er dekking voor diefstal van of braakschade aan het voertuig? 1,5 

 Gevolgschade diefstal Is er dekking voor gevolgschade na diefstal? 1 

 Gevolgschade joyriding Is er dekking voor de gevolgschade door joyriding? 1 

 Hagel Is er dekking voor hagelschade? 1 

 Loslopende dieren Is er dekking voor schade veroorzaakt door een aanrijding met loslopende dieren? 1 

 Luchtvaartuigen Is er dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen? 0,5 

 Natuurrampen Is er dekking voor schade door natuurrampen? 0,5 

 Relletjes Is er dekking voor schade door relletjes? 0,5 

 Storm Is er dekking voor stormschade? 1 

 Transport voertuig Is er dekking voor schade veroorzaakt door transport van het voertuig? 1 

 Vandalisme Is er dekking voor schade door vandalisme? 1,5 

Uitkering Contra-expert kosten Wat is de dekking voor kosten en honoraria van contra-expertise? 0,5 

 Dagvergoeding diefstal Hoe hoog is de maximum dagvergoeding bij diefstal? 1,5 

 Reparatie zonder expert Tot welk bedrag mag schade worden hersteld zonder tussenkomst van een expert? 0,5 

 Uitkering beveiliging Is er dekking voor diefstal bij onvoldoende of niet-werkende diefstalbeveiliging? 0,5 

 Uitkering periode diefstal Binnen hoeveel dagen na diefstal wordt de schade uitgekeerd? 1 

 Zekerheidsstelling Wat is het maximumbedrag voor de zekerheidsstelling? 0,5 

Waarderegeling 

nieuwe bromfiets 

Nieuwe bromfiets - Std. uitkering 1e jaar Wat is bij totaal verlies in het eerste jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe bromfiets? 1 

Nieuwe bromfiets - Std. uitkering 2e jaar Wat is bij totaal verlies in het tweede jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe bromfiets? 1 

 Nieuwe bromfiets - Std. uitkering 3e jaar Wat is bij totaal verlies in het derde jaar de standaard waarderegeling voor een nieuwe bromfiets? 1 
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Cluster Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Waarderegeling 

tweedehands 

bromfiets 

2e hands bromfiets - Std. uitkering 1e jaar Wat is bij totaal verlies in het eerste jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands bromfiets? 1 

 2e hands bromfiets - Std. uitkering 2e jaar Wat is bij totaal verlies in het tweede jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands bromfiets? 1 

 2e hands bromfiets - Std. uitkering 3e jaar Wat is bij totaal verlies in het derde jaar de standaard waarderegeling voor een tweedehands bromfiets? 1 

2e hands bromfiets - erkende rijwiel-

/bromfietshandelaar 

Geldt de aanschafwaarderegeling als de bromfiets is gekocht bij een bedrijf dat geen dealer is/bedrijf dat niet 

is aangesloten bij een branchevereniging? 

0,5 

2e hands bromfiets - aankoop via particulier Geldt de aanschafwaarderegeling als de bromfiets is gekocht bij een particulier? 1,5 

Accessoires Accessoires max. bedrag Welk bedrag aan accessoires kan maximaal worden meeverzekerd? 1 

Alarminstall. max. bedrag Tot en met welk bedrag kan een alarminstallatie worden meeverzekerd? 1 

Helm std. bedrag Voor welk bedrag is de helm standaard meeverzekerd? 1 

Eigen risico Eigen risico - diefstal Geldt er een verhoogd eigen risico bij diefstal? 1 

Eigen risico - jongere niet regelmatige 

bestuurder 

Wat is het extra eigen risico voor verkeersschade bij een jongere niet-regelmatige bestuurder? 0,5 

Eigen risico - jongere regelmatige bestuurder Wat is het extra eigen risico voor verkeersschade bij een jongere regelmatige bestuurder? 1 

Eigen risico - laagste Wat is het laagst mogelijke eigen risico? 1,5 

Eigen risico - overig brommobiel Wat is voor een brommobiel het eigen risico bij overige schade? 0,5 

Eigen risico - ruitreparatie brommobiel Wat is voor een brommobiel het eigen risico bij ruitreparatie? 0,5 

Eigen risico - ruitvervanging brommobiel Wat is voor een brommobiel het eigen risico bij ruitvervanging? 0,5 

Eigen risico - verhogen Is het mogelijk om te kiezen voor een hoger eigen risico? 1 

Eigen risico - WA schades Wat is het eigen risico voor WA-schades? 1 

Eigen risico - WA schades jongere regelmatige 

bestuurder 

Wat is het eigen risico voor WA-schades veroorzaakt door een jongere regelmatige bestuurder? 1 

Eigen risico - WA schades jongere niet 

regelmatige bestuurder 

Wat is het eigen risico voor WA-schades veroorzaakt door een jongere niet-regelmatige bestuurder? 1 

Hulpverlening 

Nederland 
NL vervoer aanhanger Is er na schade binnen Nederland dekking voor de berging en vervoer van de aanhangwagen? 0,5 

 NL vervoer bromfiets Is er na schade binnen Nederland dekking voor de berging en vervoer van de bromfiets? 1,5 
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Hulpverlening 

Nederland 

NL vervoer opzittenden en bagage Is er na schade binnen Nederland dekking voor het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage? 1 

BL invoer- en sloopkosten Is er na schade in het buitenland dekking voor het slopen en in Nederland invoeren van de bromfiets? 1 

Hulpverlening 

buitenland 

BL kosten stalling Is er na schade in het buitenland dekking voor het bewaken, slepen, bergen en stallen van het voertuig? 1 

 BL vervoer aanhanger naar Nederland Is er na schade in het buitenland dekking voor de berging en vervoer van de aanhanger naar Nederland? 0,5 

 BL vervoer bromfiets naar Nederland Is er na schade in het buitenland dekking voor de berging en vervoer van de bromfiets naar Nederland? 1,5 

 BL vervoer opzittenden en bagage Is er na schade in het buitenland dekking voor het vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar 

Nederland? 

1,5 

Extra dekkingen OOV Is het mogelijk aanvullend een ongevallenverzekering voor opzittenden af te sluiten? 0,5 

 Pechhulp Buitenland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering voor in het buitenland af te sluiten? 0,5 

 Pechhulp Nederland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering binnen Nederland af te sluiten? 1 

 RBV Is het mogelijk aanvullend een rechtsbijstandverzekering af te sluiten? 1 

 SVO Is het mogelijk aanvullend een schadeverzekering voor opzittenden af te sluiten? 1,5 

 

CLUSTERWEGINGEN  

Cluster Weging 

Algemeen 8% 

Acceptatie 7% 

Bonus/malus 11% 

Dekking  24% 

Uitkering 7% 

Waarderegeling nieuwe bromfiets 8% 

Waarderegeling tweedehands bromfiets 7% 

Accessoires 2% 

Eigen risico 14% 

Hulpverlening Nederland 4% 

Hulpverlening buitenland 3% 

Extra dekkingen 5% 

Totaal 100% 



 
 

 

 


