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Dit document is alleen ter informatie over de belangrijke inhoud van uw verzekering. Uitgebreide informatie over het 

product wordt verstrekt in andere documenten (factuur en algemene verzekeringsvoorwaarden). U wordt verzocht deze 

documenten volledig door te lezen.  

 

Uw verzekeraar is Great Lakes Insurance SE waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan Königinstr. 107, 80802 D-Munich, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer HRB 230378, Amtsgericht München. Als verzekeringsmaatschappij is 

Great Lakes erkend 5187 door de Duitse Federale Toezichthouder voor de Financiële Markten (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) , Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, e-mail : poststelle@bafin.de; tel. 0228 

4108-0; fax 0228 4108-1550 en opereert in België in het cader van de vrijheid van dienstverrichting 

Om wat voor een verzekering gaat het?  
Het is een bandenverzekering die u beschermt tegen de financiële gevolgen door schade of totaal verlies van uw nieuw gekochte 

banden. 

 Wat is het verzekerd risco? 

Welke risico’s worden gedekt? 

De op de factuur aangegeven band waarvoor 

op het moment van aankoop de 

bandenverzekering is afgesloten, is verzekerd 

tegen: 

✓ Schade waardoor de band ongeschikt wordt 

voor normaal ten gevolge van direct contact 

van de band met een scherp voorwerp 

(bijvoorbeeld een spijker, glas, het trottoir), 

✓ een klapband vandalisme.  

 

Welke banden kunnen worden 

verzekerd? 
✓ nieuwe banden voor auto’s, bestelwagens of 

kleine bussen voor  privégebruik, tot 7,5 ton 

toelaatbaar totaalgewicht, evenals voor 

terreinwagens en motorfietse, en niet op een 

voortuig dat bestemd is voor professioneel 

gebruik (bijvoorbeeld een taxi of zware 

bedrijfswagen).  

 

Wat is niet verzekerd? 

 Diefstal van de verzekerde band of het voertuig 

 Normale of overmatige slijtage van de verzekerde band 

 Schade die valt onder de wettelijke of contractuele 

garantie van de fabrikant of dealer van de band 

 Schade als gevolg van onjuiste bandenspanning, 

afwijkend van de instructies van de fabrikant of verband 

houden met onjuiste instellingen van het chassis of 

onjuiste opslag van de banden 

 Schade die te wijten is aan opzettelijk of bedrieglijke 

fout door de verzekerde 

 Schade als gevolg van aan oorlogs- en terroristische 

gebeurtenissen, als gevolg van allerlei soorten 

oproeren of als gevolg van maatregelen die daartegen 

worden genomen, alsook als gevolg van natuurrampen; 

 Kosten die voortvloeien uit het schadegeval zoals 

pechverhelping (depannage) of montagekosten. 

 Kosten voor banden op dezelfde as, als deze niet 

verzekerd of beschadigd zijn; 

 Kosten voor de aankoop van de vervangende band, 

indien de vervangende band niet is gekocht bij de 

online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten; 

 Schade opgelopen bij rally's en autoraces of door 

gebruik op een weg die niet voor het wegverkeer is 

opengesteld 

 Schade die optreedt wanneer de band een diepte toont 

van de hoofdgroeven van het loopvlak van minder dan 

3 mm;  
 Schade die voortvloeit uit een verkeersongeval 

 Schade veroorzaakt ten gevolge van werkzaamheden 

aan de band door derden 

 Zijn er uitsluitingen van de verzekeringsdekking? 

! Het na aankoop van de band is er per verzekerde 

band, een vrijstelling van toepassing van 25% van 

aankoopbedrag, inclusief belastingen. 

! De globale vergoeding is beperkt tot € 300 per band 

Raadpleeg de bepalingen en voorwaarden voor alle 

beperkingen en uitsluitingen van dekking die hierboven niet 

worden behandeld 

Wat wordt vergoed? 

 
✓ In geval van vernietiging wordt de band 

vervangen door een identieke nieuwe band 

✓ In geval van herstelbare schade vergoeden wij 

de herstellingkosten 



 

 Waar ben ik verzekerd? 

✓ De verzekeringsdekking is uitsluitend geldig voor incidenten die plaatsvinden binnen Europa (volgens het 

internationale verzekeringsbewijs de "groene kaart"). 

 Wat zijn mijn verplichtingen? 

- Elk schadegeval dient volledig en waarheidsgetrouw binnen een termijn van 10 dagen online te worden gemeld. 

- In geval van een schadegeval dient u tevens alle documenten te verstekken die van nut kunnen zijn om de schade 

te beoordelen en door i-surance zou worden verzocht. 
- In het geval van vandalisme, moet direct  klacht indienen bij de politie  

- In het geval van een verzekerde gebeurtenis waarbij een band wordt vervangen, moet u een gelijkwaardige 

vervangende band aanschaffen bij de online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten 

 

 Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De dekking van de verzekering begint op de aankoopdatum van de band zoals vermeld op de factuur. De contractduur is 12 

maanden, zonder de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging .De verzekeringsdekking eindigt in geval van een verzekerde 

schade die aanleiding geeft tot vervanging van de band of wanneer de verzekerde band vernietigd wordt, ook zonder een 

verzekerde gebeurtenis. 

 

 Wanneer en hoe betaal ik de premie? 

De premie is verschuldigd bij aankoop van de band waarvoor een verzekering wordt afgesloten. De eenmalige 

verzekeringspremie bedraagt 3,90 € (inclusief belasting) voor het contract van 12 maanden. 

 Hoe kan ik het contract annuleren? 

De verzekering eindigt automatisch, zonder dat opzeggen vereist is, aan het einde van de contractduur van 12 maanden. U 

kunt het contract herroepen zonder boete en zonder motivatie binnen 14 dagen na de sluiting van het contract.  


