
 
 

 

  

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' BESTELAUTO BC 2020 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

Algemeen (3.5%) Kosten bij beëindiging - bedrag Welk bedrag wordt er in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractvervaldatum? 1,0 

  Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn in het 1e verzekeringsjaar in maanden? 1,0 

  Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn na het 1e verzekeringsjaar in maanden? 1,0 

Acceptatie (4,5%) Max. cataloguswaarde Wat is de maximale cataloguswaarde bij aanvang van de verzekering? 1,0 

  Max. dagwaarde Wat is de maximale dagwaarde bij aanvang van de verzekering? 1,0 

  Max. gewicht bestelauto Wat is het maximaal toelaatbare gewicht van de bestelauto bij aanvang? 0,5 

  Max. ouderdom voertuig Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang? 1,0 

  Particulier gebruik Is particulier gebruik toegestaan? 1,0 

Bonus Malus (9%) B/M - beperkt casco Heeft het claimen van een beperkt casco schade gevolgen voor de B/M positie? 1,0 

  
B/M - brand (moedwillig aangestoken) 

- trede 

Heeft schade aan de motor als gevolg van moedwillig aangestoken brand door derden gevolgen voor de B/M 

positie? 
1,0 

  B/M - geldigheid svj Hoeveel jaar zijn de schadevrije jaren geldig bij het aangaan van een verzekering? 0,5 

  B/M - gevolgschade aanrijding dieren Heeft gevolgschade na aanrijding met een loslopend dier gevolgen voor de B/M positie? 1,0 

  B/M - niet-schadesturing ruitschade Heeft ruitherstel of -vervanging buiten het ruitherstelnetwerk van de verzekeraar consequenties voor B/M? 1,0 

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

van invloed op de B/M tabel? 
1,0 

  B/M - svj max. trede Bij welk aantal schadevrije jaren wordt de hoogste trede op de B/M ladder ingenomen? 1,0 

  B/M - terugbetaling schade Binnen welke termijn kan het schadebedrag worden terugbetaald om zodoende de B/M positie te herstellen? 0,5 

Dekking (26%) Aanhangwagen Is de gekoppelde aanhangwagen meeverzekerd op de WA-dekking? 1,5 

  Averij grosse Is een aandeel in averij grosse meeverzekerd? 1,0 

  Diefstal sleutels Is er dekking voor diefstal van sleutels? 1,5 
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Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Dekking (26%) Eigendommen passagiers Is er dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers? 1,5 

  Gevolgschade diefstal Is schade aan het voertuig als gevolg van diefstal gedekt? 1,5 

  Gevolgschade eigen gebrek Is de gevolgschade van eigen gebrek gedekt? 1,0 

  Gevolgschade joyriding Is schade als gevolg van joyriding gedekt? 0,5 

  Panorama- en zonnedak Welke glazen onderdelen zijn naast de voor-, achter- en zijruit gedekt? 0,5 

  Relletjes Is schade als gevolg van relletjes gedekt? 1,0 

  Schade autoslepen Is de WA schade gedekt indien een motorrijtuig bij wijze van vriendendienst wordt gesleept? 1,0 

  Uitsluitingen transport Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade? 1,0 

  Vervoer bij reparatie Is er dekking voor vervangend vervoer bij reparatie van de bestelauto? 1,5 

  Vervoer bij reparatie beperking Wanneer is er recht op vervangend vervoer bij reparatie? 1,0 

  Vervoer bij reparatie duur Hoeveel dagen is er maximaal recht op vervangend vervoer bij reparatie? 1,5 

  Vervoer bij total loss Is er dekking voor vervangend vervoer bij total loss? 1,5 

  Vervoer bij total loss duur Hoeveel dagen is er maximaal vervangend vervoer bij total loss? 1,0 

  Vervoer bij total loss vergoeding Wat is de maximale vergoeding per dag voor vervangend vervoer bij total loss? 1,0 

  Zekerheidsstelling Wat is het maximale bedrag voor de zekerheidsstelling? 1,0 

Eigen risico (11%) Eigen risico - accessoires Wat is het eigen risico bij schade aan accessoires? 1,0 

  Eigen risico - diefstal bestelauto Wat is het eigen risico bij diefstal van de bestelauto? 1,5 

  Eigen risico - diefstal sleutels Wordt bij diefstal van sleutels het eigen risico in mindering gebracht op de uitkering? 0,5 

  Eigen risico - gestuurd overig Wat is het eigen risico voor overige schades bij schadegestuurd herstellen? 1,0 

  Eigen risico - gestuurde ruitreparatie Wat is het eigen risico bij schadegestuurd repareren van de ruit? 1,0 

  Eigen risico - gestuurde ruitvervanging Wat is het eigen risico bij schadegestuurd vervangen van de ruit? 1,0 

  Eigen risico - hulpverlening Wat is het eigen risico bij hulpverlening? 1,0 

  Eigen risico - jongere Wat is het extra eigen risico voor schades veroorzaakt door een jongere? 1,0 

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

  Eigen risico - niet gestuurd overig Wat is het eigen risico voor overige schades bij niet schadegestuurd herstellen? 1,0 

  
Eigen risico - niet gestuurde 

ruitreparatie 
Wat is het eigen risico bij niet schadegestuurd repareren van de ruit? 1,0 

  
Eigen risico - niet gestuurde 

ruitvervanging 
Wat is het eigen risico bij niet schadegestuurd vervangen van de ruit? 1,0 

  Eigen risico - onvoldoende beveiliging Wat is het extra eigen risico wanneer de beveiliging niet voldoet of niet naar behoren functioneert? 1,0 

  Eigen risico - total loss Wat is het eigen risico bij totaal verlies van de bestelauto? 1,5 

  Eigen risico - verhogen Kan het eigen risico vrijwillig worden verhoogd? 1,0 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' BESTELAUTO BC 2020 
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Extra dekkingen (5%) Ladingschadeverzekering Is er een ladingschadeverzekering af te sluiten? 1,5 

  Ongevallen Inzittenden (OIV) Is er een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten? 1,5 

  Schade Inzittenden (SVI) Zijn er schade inzittendenproducten te sluiten? 1,0 

  Rechtsbijstand (RBV) Zijn er rechtsbijstandverzekeringen te sluiten? 1,5 

  Pechhulp Nederland Is het mogelijk om een pechhulpverzekering binnenland te sluiten? 1,0 

  Pechhulp buitenland Is er een pechhulpverzekering voor in het buitenland af te sluiten? 0,5 

  No-claim beschermer Is het mogelijk om een no-claim beschermer af te sluiten? 1,0 

Hulpverlening (2%) BL pechhulp langs de weg Tot welk bedrag is hulpverlening in het buitenland langs de kant van de weg gedekt? 1,0 

  NL pechhulp langs de weg Tot welke bedrag is hulpverlening langs de kant van de weg gedekt in Nederland? 1,0 

Nieuwwaarderegeling (10%) Nieuwe bestel - Std. uitkering 1e jaar Wat is de standaard uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het eerste jaar? 1,5 

  Nieuwe bestel - Std. uitkering 2e jaar Wat is de standaard uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het tweede jaar? 1,0 

  Nieuwe bestel - Std. uitkering 3e jaar Wat is de standaard uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het derde jaar? 1,0 

  Nieuwe bestel - Uitbr. uitkering 1e jaar Wat is de meest gunstige uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het eerste jaar? 1,5 

  Nieuwe bestel - Uitbr. uitkering 2e jaar Wat is de meest gunstige uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het tweede jaar? 1,0 

  Nieuwe bestel - Uitbr. uitkering 3e jaar Wat is de meest gunstige uitkering voor een nieuwe bestelauto bij totaal verlies in het derde jaar? 1,0 

Occasionwaarderegeling 

(12%) 

Tweedehands bestel - Std. uitkering 

1e jaar 
Wat is de standaard uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het eerste jaar? 1,5 

  
Tweedehands bestel - Std. uitkering 

2e jaar 
Wat is de standaard uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het tweede jaar? 1,0 

  
Tweedehands bestel - Std. uitkering 

3e jaar 
Wat is de standaard uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het derde jaar? 1,0 

  
Tweedehands bestel - Uitbr. uitkering 

1e jaar 
Wat is de meest gunstige uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het eerste jaar? 1,5 

  
Tweedehands bestel - Uitbr. uitkering 

2e jaar 
Wat is de meest gunstige uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het tweede jaar? 1,0 

  
Tweedehands bestel - Uitbr. uitkering 

3e jaar 
Wat is de meest gunstige uitkering voor een tweedehands bestelauto bij totaal verlies in het derde jaar? 1,0 

Sistercar (4%) Sistercar aanhanger Is schade aan een ontkoppelde aanhanger van verzekerde gedekt? 1,0 

  Sistercar eigen terrein Is schade aan een ander bedrijfsvoertuig van verzekerde op eigen terrein gedekt? 1,0 

  Sistercar in gebouwen Is schade aan een ander bedrijfsvoertuig van verzekerde in gebouwen gedekt? 1,0 

  Sistercar openbare weg Is schade aan een ander bedrijfsvoertuig van verzekerde op de openbare weg gedekt? 0,5 

Uitkering (13%) Accessoires extra Kunnen niet af-fabriek toegevoegde accessoires (extra) worden meeverzekerd? 1,5 

  Accessoires std Zijn niet af-fabriek toegevoegde accessoires standaard/gratis meeverzekerd? 1,0 

  Contra-expert kosten Wat is de dekking voor kosten en honoraria van contra-expertise? 1,0 



 
 

 

PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' BESTELAUTO BC 2020 

Cluster (weging) Kenmerk Vraag Wegingsfactor 

 Uitkering (13%) Dagvergoeding diefstal Hoe hoog is de maximale dagvergoeding bij diefstal? 1,5 

  Dagvergoeding max. bedrag Wat is het maximale bedrag dat aan dagvergoeding wordt uitgekeerd? 1,0 

  Dagvergoeding max. dagen Wat is het maximum aantal dagen voor de dagvergoeding? 1,0 

  Juridisch verweer Is juridisch verweer meeverzekerd? 1,0 

  Schadesturing - module Kan er optioneel (module) worden gekozen voor schadegestuurd herstel of vrije keus herstel? 1,0 

  Uitkering - geen herstel 
Met welke bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd indien er geen herstel van de schade 

plaatsvindt? 
1,0 

  Uitkering - ruitreparatie niet gestuurd 
Met welke bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd wanneer de ruitschade niet wordt 

hersteld via een aangesloten schadehersteller? 
1,0 

  Uitkering - schade gestuurd Hoe hoog is de schadevergoeding bij herstel middels aangesloten herstelbedrijf? 1,0 

  Uitkering - schade niet gestuurd 
Met welke bedrag of percentage wordt de schadevergoeding verlaagd wanneer de schade niet wordt 

hersteld via een aangesloten schadehersteller? 
1,0 

  Uitkering beveiliging Is er dekking voor diefstal bij onvoldoende- of niet werkende beveiliging? 1,5 

  Uitkering periode diefstal Na hoeveel dagen wordt er overgegaan tot uitkering bij diefstal? 1,0 

 


