Wij hebben een jarenlange traditie in het verzekeren van ‘garagebedrijven’! Hieronder enkele ‘hot
items’ van ons totaalpakket (op datum van 1 maart 2021):
Commerciële platen: B.A.: Handelaarsplaat: 622 € - Beroepsplaat: 497 € (taksen inclusief).
 Onbeperkte cc of kw, waarborg in alle landen vermeld op groene kaart en nog veel meer!
Omnium handelaars- of beroepsplaat: Vanaf 558 € (taksen inclusief).
 Eerste risico, geen onderverzekering mogelijk, lage vrijstelling, glasbraak zonder vrijstelling.
Takelwagen: Forfaitaire premie - 315 € (taksen inclusief).
 Geen beperking in tijd of gebruik, ook niet-beschadigde voertuigen mogen vervoerd worden.
Servicewagen: Grote korting – voorbeeld voertuig 50 kw met bm graad nul : 221 € (taksen incl.).
 Lichte vrachtwagen bestemd voor het halen van wisselstukken, depannage aan huis, ed..
Vervangwagen: Geen bijpremie - voorbeeld: voertuig 40 kw met bm graad nul : 353 € (taksen incl.).
 Geen aangeduide bestuurder, wel de clausule ‘vervangwagen en verhuur aan gekend clientèle’!
Old-timer: (auto - moto) 80 € (taksen inclusief) voor de verplichte autoverzekering.
 Voertuig moet 25 jaar oud zijn – reisbijstand? 20 € per jaar (taksen incl.).
 Omnium – bv 10.000 € in eerste risico (hogere kapitalen mogelijk) : 220 € (taksen incl.).
 Aangenomen waarde – vijf jaar zonder afschrijving op basis expertiseverslag.
B.A. -uitbating Garage: Forfaitaire premie: 346 € (taksen incl.) voor patroon, echtgenote en hulp.
 Geen uitsluiting voor het onderdeel van de wagen waaraan gewerkt wordt.
Brandverzekering: 0,91 o/oo voor een globale brandverzekering! Met carrosserie afdeling: 1,03 o/oo.
 ‘Storm en hagel’ voor de voertuigen die buiten staan mits kleine bijpremie.
Verzekering ‘Alle Risico’s Elektronica’: Vanaf 29 € (taksen incl.) voor een kapitaal van 10.000 Euro.
 All risk (incl. diefstal) voor al uw elektronisch kantoormaterieel. Blanket cover, geen afschrijvingen!
Diefstalverzekering: Vanaf 295 € (taksen inclusief) voor voertuigen binnen en buiten de gebouwen.
 Eerste risico van 25.000 € (hogere kapitalen mogelijk). Ook voor voertuigen buiten de omheining!
Arbeidsongevallen: 1,40 % (arbeidsweg inbegrepen) voor arbeiders – mekaniekers.
 Uitbreiding ‘24/24 uur verzekering’ voor de zelfstandige zaakvoerder aan zeer voordelig tarief.
Rechtsbijstand ‘Garagehouder’: Forfaitaire premie: 325 € (taksen incl.) voor patroon en 3 werknemers.
 Alle voertuigen zijn automatisch mee opgenomen in de polis en dit onbeperkt in aantal!
Garantieverzekering ‘tweedehandsvoertuigen’: Vanaf 228 € (taksen incl.) per voertuig voor één jaar.
 Meest complete dekking ‘alles behalve slijtage’ in gans Europa voor voertuigen jonger dan 8 jaar.
 Mogelijkheid om tot 3 jaar garantie aan te bieden. Inclusief bijstand en vervangwagen.

Voor meer informatie of een gepersonaliseerde offerte te bekomen:
Stuur een mail naar: gaetan.maes@callant.be
Of bel naar Gaëtan Maes ~ 0476/87.85.25.
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