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GEWOON GOED

MOTORRIjTuIgen-

veRzekeRIng

• Personen - en  

 bestelauto

• Oldtimer

• Kampeerauto

• Motor

• Caravan

• Aanhangwagen



Wij besparen aanzienlijk op onze autopremie.

zo houden We geld over voor leuke dingen!



Voor het verzekeren van uw auto, motor, caravan, 
aanhangwagen maar ook uw oldtimer en kampeer-
auto kunt u bij ZLM rekenen op een uitgebreide 
dekking en uitstekende voorwaarden. En omdat 
wij als onderlinge verzekeringsmaatschappij geen 
winstoogmerk hebben, bent u verzekerd van een 
lage premie. Sluit u ook meerdere verzekeringen 
uit het ZLM Gezinspakket af? Dan ontvangt u een 
aantrekkelijke pakketkorting van 8% die óók geldt 
op uw motorrijtuigenverzekering. U leest er alles 
over in deze brochure.
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peRsOnen- en besTelauTO-

veRzekeRIng

Een uitgebreide dekking, uitstekende voorwaar-
den en een lage premie. Dat is kenmerkend voor 
de personen- en bestelautoverzekering van ZLM. 
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt 
schade die u met uw voertuig aan anderen toe-
brengt. Schade aan de eigen auto is niet verzekerd. 
Het verzekerd bedrag is voor materiële schade 
€ 2.500.000,- en voor personenschade € 5.000.000,- 
per gebeurtenis. Onze WA-verzekering biedt u 
standaard gratis verhaalsbijstand bij het verhalen 
van schade op een tegenpartij. Zie hiervoor ook 
pagina 17.

Naast de WA-dekking is hiermee ook de schade 
aan uw eigen auto verzekerd. Vrijwel alle risico’s 
die u met uw auto loopt, in en buiten het verkeer, 
vallen onder deze dekking. 

Voor allrisk verzekerde personenauto’s tot 
€ 50.000,- kennen we een gunstige nieuwwaarde-
regeling*. Bij totaal verlies ontvangt u de eerste 
12 maanden de op dat moment geldende nieuw-
waarde. Tussen 12 en 36 maanden geldt een gun-
stige afschrijvingsregeling. Pas daarna gaan we uit 
van de dagwaarde. 
* Geldt niet voor bestelauto’s.

Voor bepaalde auto’s is het diefstalrisico op een all-
riskverzekering uitsluitend gedekt als deze voorzien 
zijn van een SCM-goedgekeurde alarminstallatie. 
Informeer bij ons vooraf naar de voorwaarden.

Wa

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

Wa + vOlledIg cascO 

(allrisk)

 nIeuWWaaRdeRegelIng 

alaRMInsTallaTIe
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Met een allriskverzekering kunt u bij pech onder-
weg in het buitenland 24 uur per dag op ons  
rekenen. Zie hiervoor ook pagina 18.

Bij schade kunt u dag en nacht een beroep op  
ons doen. Op pagina 17 leest u alles over onze 
uitgebreide schadeservice.

Met een allriskverzekering kunt u bij herstel 
van uw schade door een samenwerkend schade-
herstelbedrijf rekenen op gratis vervangend vervoer. 
Op pagina 18 leest u welke voordelen herstel bij 
één van deze bedrijven u nog meer biedt.

pechhulp buITenland

schadeseRvIce 

gRaTIs veRvangend 

veRvOeR 
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Als u schadevrij rijdt, ontvangt u korting op uw  
premie. Die kan oplopen tot maar liefst 70%. 
Bovenop deze maximale korting bouwt u aan een 
no-claimbescherming. Heeft u 14 schadevrije jaren 
opgebouwd en heeft u een keer schade, dan valt 
u wel 4 jaar terug, maar behoudt u de maximale 
korting. Zie hiervoor ook onderstaande tabel. 

  Jaren schadevrij      Korting in %
�4 70
�� 70
�2 70
�� 70
�0 70

9 65
8 60
7 55
6 50
5 45
4 40
� �0
2 20
� �5
0 5

-� 0
-2 -�0
-� -20
-4 -�0
-5 -40

Het no-claimsysteem werkt als volgt: na elk jaar  
dat u schadevrij rijdt klimt u één jaar. Bij een schade 
valt u vier jaar terug. Overigens heeft niet elke 
schade gevolgen voor de opgebouwde korting.

nO-claIMkORTIng
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Verzekert u ook uw tweede auto bij ZLM? 
Dan ontvangt u in veel gevallen instapkorting  
op de premie. 

Als u naast uw autoverzekering meerdere verzeke-
ringen uit het ZLM Gezinspakket afsluit, ontvangt 
u een aantrekkelijke pakketkorting van 8% die óók 
geldt op uw autoverzekering. Zie hiervoor  
ook pagina 19.

De premies van onze autoverzekering zijn zeer  
gunstig. Welke premie u voor uw auto betaalt,  
is afhankelijk van uw leeftijd, woonplaats, de 
oorspronkelijke nieuwwaarde van de auto (inclusief 
accessoires) en het aantal schadevrije jaren dat u 
heeft opgebouwd. Snel de premie berekenen voor 
uw auto? Dat kan op www.zlm.nl of bel tijdens 
kantooruren met één van onze medewerkers op 
0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur. 

InsTapkORTIng 

TWeede auTO

pakkeTkORTIng

pReMIe
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OldTIMeRveRzekeRIng

Speciaal voor ZLM klanten die naast hun auto  
ook hun oldtimer willen verzekeren, is er de  
ZLM oldtimerverzekering. Deze gunstige ver-
zekering is er voor auto’s en motoren ouder dan  
20 jaar die niet voor dagelijks gebruik zijn. Voor 
deze verzekering gelden dezelfde voorwaarden  
als voor normale personenauto’s en motoren.
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Wa

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

Wa + vOlledIg cascO

 (allrisk)

pReMIe

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt schade 
die u met de oldtimer aan anderen toebrengt. 
Schade aan het eigen voertuig is niet verzekerd.  
Het verzekerd bedrag is voor materiële schade 
€ 2.500.000,- en voor personenschade € 5.000.000,- 
per gebeurtenis. Onze WA-verzekering biedt u 
standaard gratis verhaalsbijstand bij het verhalen 
van schade op een tegenpartij. Zie hiervoor ook 
pagina 17.

Naast de WA-dekking is uw oldtimer hiermee tegen 
vrijwel alle risico’s verzekerd. Voor het verzekeren 
van de juiste waarde is het nodig om het voertuig 
elke drie jaar te taxeren. Dit kan tegen een geredu-
ceerd tarief bij een expert waar wij afspraken mee 
hebben gemaakt. Net als bij onze ‘gewone’ auto-
verzekering is pechhulp in het buitenland gedekt. 

Op deze verzekering is geen no-claimkorting van 
toepassing. U betaalt een vaste premie per jaar. 
Voor het berekenen van de premie voor een allrisk-
verzekering telt u de premies van WA en volledig 
casco bij elkaar op. Komt u in aanmerking voor 
pakketkorting bij ZLM, dan ontvangt u deze ook 
over de premie van uw oldtimerverzekering. Snel 
de premie berekenen voor uw oldtimer? Dat kan op 
www.zlm.nl of bel tijdens kantooruren met één van 
onze medewerkers op 0113 - 238 880 of met uw 
ZLM adviseur. 

WA Volledig Casco

Personenauto’s € 6�,- �,5% van de getaxeerde waarde,
minimumpremie € 45,-

Motoren € 40,- 2,5% van de getaxeerde waarde, 
minimumpremie € 65,-

Deze premies zijn per jaar en exclusief 7% assurantiebelasting.
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kaMpeeRauTOveRzekeRIng

Speciaal voor klanten die naast hun auto ook  
hun kampeerauto willen verzekeren, is er de  
ZLM kampeerautoverzekering. Naast de uitgebreide 
dekking, profiteert u in veel gevallen van een extra 
instapkorting op de toch al lage premie. 

Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt 
schade die u met de kampeerauto aan anderen 
toebrengt. Schade aan het eigen voertuig is niet 
verzekerd. Het verzekerd bedrag is voor materiële 
schade € 2.500.000,- en voor personenschade  
€ 5.000.000,- per gebeurtenis. Onze WA-verzeke-
ring biedt u standaard gratis verhaalsbijstand bij 
het verhalen van schade op een tegenpartij. Zie 
hiervoor ook pagina 17.

Naast de WA-dekking is hiermee ook de schade 
aan uw eigen kampeerauto verzekerd. Vrijwel alle 
risico’s die u met uw kampeerauto loopt vallen on-
der deze dekking. Ook kunt u rekenen op pechhulp 
in het buitenland. Zie hiervoor ook pagina 18. Bij 
schade geldt een eigen risico van € 135,-.

Daarnaast kunt u rekenen op:
•  gratis dekking van inboedel en voortent/zonne-

luifel tot een bedrag van € 2.500,-. 
•  vergoeding van extra kosten voor het huren van 

een ander vakantieverblijf aIs de kampeerauto 
door een gedekte schade onbruikbaar is gewor-
den (tot € 75,- per dag met een maximum van 
€ 750,- per gebeurtenis)

Voor bepaalde kampeerauto’s is het diefstalrisico 
uitsluitend gedekt als deze voorzien zijn van een 
beveiliging. Informeer bij ons vooraf naar de voor-
waarden. 

Bij schade kunt u dag en nacht een beroep op  
ons doen. Op pagina 17 leest u alles over onze 
uitgebreide schadeservice.

Wa

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

Wa + vOlledIg cascO

 (allrisk)

exTRa’s

schadeseRvIce
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Een kampeerauto is doorgaans niet voor dagelijks 
gebruik. En daar is de premie dan ook naar. Die 
bedraagt 50% van ons personenautotarief. Welke 
premie u betaalt, is afhankelijk van de oorspronke-
lijke nieuwwaarde van het voertuig. En net zoals op 
uw autoverzekering, bouwt u ook korting op als u 
schadevrij rijdt. Zie hiervoor ook pagina 4. Komt u 
in aanmerking voor pakketkorting bij ZLM, dan ont-
vangt u deze ook over de premie van uw kampeer-
autoverzekering. Snel de premie berekenen voor 
uw kampeerauto? Dat kan op www.zlm.nl of bel 
tijdens kantooruren met één van onze medewerkers 
op 0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur. 

InzITTendenveRzekeRIngen

Voor de bestuurder en inzittenden van een auto, 
oldtimer of kampeerauto kunt u een inzittenden-
verzekering afsluiten. Er zijn twee varianten: 

Een SVI vergoedt de werkelijk geleden letselschade 
(ook als dit niet blijvend is) en overlijdensschade 
van een inzittende tot maximaal € 1.000.000,- per 
gebeurtenis. Denkt u bijvoorbeeld aan inkomens-
schade, kosten voor huishoudelijke hulp, medische 
kosten, aanpassing van de woning en (bij over-
lijden) de kosten van de uitvaart.

Premie per voertuig € 40,-
Deze premie is per jaar en exclusief 7% assurantiebelasting.

pReMIe

svI

(Schade Verzekering 
Inzittenden)
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Deze verzekering keert uit wanneer een inzittende 
als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt  
of komt te overlijden. 

Uitkering bij overlijden € �2.500,-

Maximale uitkering bij 
blijvende invaliditeit € �5.000,-

De uitkeringsbedragen gelden per inzittende.

Jaarpremie per voertuig € �8,-

OvI

(Ongevallen Verzekering  
Inzittenden)
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MOTORveRzekeRIng

Voor het verzekeren van uw motor kunt u kiezen 
uit drie mogelijkheden:

Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt 
schade die u met de motor aan anderen toebrengt. 
Schade aan het eigen voertuig is niet verzekerd.
Het verzekerd bedrag is voor materiële schade 
€ 2.500.000,- en voor personenschade  
€ 5.000.000,- per gebeurtenis. Onze WA-verzeke-
ring biedt u standaard gratis verhaalsbijstand bij 
het verhalen van schade op een tegenpartij. Zie 
hiervoor ook pagina 17.

Naast de schade die u aan anderen toebrengt, dekt 
deze verzekering ook de schade aan uw eigen mo-
tor door brand, storm, diefstal en botsing met die-
ren. Bij schade geldt een eigen risico van € 135,-.

Naast de WA-dekking is hiermee ook de schade aan 
uw eigen motor verzekerd. Vrijwel alle risico’s die 
u met uw motor loopt vallen onder deze dekking. 
Ook kunt u rekenen op pechhulp in het buitenland. 
Zie hiervoor ook pagina 18. Bij schade geldt een 
eigen risico van € 135,-.

•  Bij een verzekerde schade aan de motor is € 1.000,- 
meeverzekerd voor schade aan de helm, schoeisel 
en kleding.

•  Gunstige nieuwwaarderegeling voor motoren met 
een oorspronkelijke nieuwwaarde van maximaal 
€ 15.000,-. Bij totaal verlies ontvangt u de eerste 
12 maanden de op dat moment geldende nieuw-
waarde. Tussen 12 en 36 maanden geldt een 
gunstige afschrijvingsregeling. Pas daarna gaan 
we uit van de dagwaarde.

Wa

(Wettelijke Aansprakelijkheid)

Wa + bepeRkT cascO

 Wa + vOlledIg cascO

 (allrisk)

exTRa bIj  

Wa + bepeRkT cascO en 

Wa + vOlledIg cascO 
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Voor bepaalde motoren is het diefstalrisico uitslui-
tend gedekt als deze voorzien zijn van een SCM-
goedgekeurde alarminstallatie of een vanaf de 
fabriek aanwezige startonderbreker in combinatie 
met een ART-goedgekeurd slot. Informeer bij ons 
vooraf naar de voorwaarden.

Bij schade kunt u dag en nacht een beroep op  
ons doen. Op pagina 17 leest u alles over onze 
uitgebreide schadeservice.

Welke premie u voor uw motor betaalt, is afhanke-
lijk van uw woonplaats, de oorspronkelijke nieuw-
waarde van de motor (inclusief accessoires) en het 
aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. 
Heeft u uw auto al bij ons verzekerd? Dan profi-
teert u in veel gevallen van extra korting op uw 
motorverzekering. Komt u in aanmerking voor pak-
ketkorting bij ZLM, dan ontvangt u deze ook over 
de premie van uw motorverzekering. 

alaRMInsTallaTIe

schadeseRvIce

pReMIe
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Voor het berekenen van de premie voor een WA + 
beperkt casco- of een allriskverzekering telt u de 
premies van WA en beperkt casco of volledig casco 
bij elkaar op. 

Snel de premie berekenen voor uw motor? Dat kan 
op www.zlm.nl of bel tijdens kantooruren met één 
van onze medewerkers op 0113 - 238 880 of met 
uw ZLM adviseur. 

OpzITTendenveRzekeRIng

Speciaal voor de bestuurder en passagier is er onze 
Ongevallen Verzekering Opzittenden. Deze keert 
uit als een opzittende als gevolg van een ongeval 
blijvend invalide raakt of komt te overlijden. 

Uitkering bij overlijden € �2.500,-

Maximale uitkering bij  
blijvende invaliditeit € �5.000,-

De uitkeringsbedragen gelden per opzittende.

Jaarpremie per voertuig € 27,-

OvO

(Ongevallen Verzekering  
Opzittenden)

Premie WA Beperkt casco
(promillage van de
nieuwwaarde)

Volledig casco
(promillage van de 
nieuwwaarde)

Zeeland €   90,-      �2,5‰      80‰
Brabant € �08,-         �5‰      96‰

Deze premies zijn per jaar en exclusief 7% assurantiebelasting.
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caRavanveRzekeRIng

Voor caravans achter een personen- of bestelauto 
geldt dat het WA-risico (de schade die u met de  
caravan aan anderen toebrengt) altijd is meeverzekerd 
op de polis van het trekkende voertuig. Schade aan 
de caravan of vouwwagen zelf, verzekert u met de 
ZLM caravanverzekering. 

Over de dekking van onze caravan kunnen we kort 
zijn: met uitzondering van opzet, slijtage, slecht 
onderhoud en onvoldoende zorg bij diefstal, is vrij-
wel elke schade gedekt. Bij schade geldt een eigen 
risico van € 45,-.

Bij totaal verlies ontvangt u de eerste 36 maanden 
de op dat moment geldende nieuwwaarde. Tussen 
36 en 60 maanden geldt een gunstige afschrijvings-
regeling. Pas ná 60 maanden wordt de schade 
vergoed op basis van de dagwaarde. Voortent, 
zonneluifel en andere aanbouwsels vergoeden we 
altijd op basis van dagwaarde. 

Als de caravan door een gedekte schade onbruik-
baar is geworden, vergoeden wij de extra kosten 
voor het huren van een ander vakantieverblijf (tot 
€ 75,- per dag met een maximum van € 750,- per 
gebeurtenis).
 
Als het trekkende voertuig buiten Nederland door 
een ongeluk niet verder kan, wordt de caravan op 
onze kosten naar Nederland vervoerd.

In Duitsland, Polen of Spanje heeft u voor de  
caravan een aparte groene kaart nodig. U kunt 
deze bij de verzekeraar van het trekkende  
voertuig aanvragen. 

dekkIng

 nIeuWWaaRdeRegelIng

veRvangend 

vakanTIeveRblIjf

hulp bIj  schade In 

heT buITenland

gROene kaaRT 
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Om diefstal van uw caravan te voorkomen bent u 
verplicht deze te beveiligen met een disselslot of 
wielklem. 

Welke premie u voor uw caravan betaalt, is afhan-
kelijk van uw woonplaats en de oorspronkelijke 
nieuwwaarde, eventueel vermeerderd met de 
waarde van de inboedel, voortent, zonneluifel en 
dergelijke. Op deze verzekering is geen no-claim-
korting van toepassing. Komt u in aanmerking voor 
pakketkorting bij ZLM, dan ontvangt u deze ook 
over de premie van uw caravanverzekering. Snel 
de premie berekenen voor uw caravan? Dat kan op 
www.zlm.nl of bel tijdens kantooruren met één van 
onze medewerkers op 0113 - 238 880 of met uw 
ZLM adviseur. 

dIefsTalpRevenTIe

pReMIe

Premie Stacaravans
(promillage van de
verzekerde waarde)

Toercaravans
(promillage van de 
verzekerde waarde)

Zeeland 7‰ �0‰
Brabant 7‰ �2‰

Deze premies zijn per jaar en exclusief 7% assurantiebelasting.
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aanhangWagenveRzekeRIng

Voor aanhangwagens achter een personen- of 
bestelauto geldt dat het WA-risico (de schade die 
u met de aanhangwagen aan anderen toebrengt) 
altijd is meeverzekerd op de polis van het trekkende 
voertuig. Schade aan de aanhangwagen zelf, ver-
zekert u met de ZLM aanhangwagenverzekering.

In Duitsland, Polen of Spanje heeft u voor de  
aanhanger een aparte groene kaart nodig.  
U kunt deze bij de verzekeraar van het trekkende 
voertuig aanvragen. 

Op deze verzekering is geen no-claimkorting van 
toepassing. U betaalt een vaste premie per jaar. 
Komt u in aanmerking voor pakketkorting bij ZLM, 
dan ontvangt u deze ook over de premie van uw 
aanhangwagenverzekering. Snel de premie bere-
kenen voor uw aanhangwagen? Dat kan op www.
zlm.nl of bel tijdens kantooruren met één van onze 
medewerkers op 0113 - 238 880 of met uw ZLM 
adviseur.

Premie
�5‰ van de oorspronkelijke nieuwwaarde.
Deze premie is per jaar en exclusief 7% assurantiebelasting.

gROene kaaRT

pReMIe



�7

hulp bIj  schade

Bij schade kunt u altijd een beroep op ons doen. 
De medewerkers van onze alarmcentrale staan dag 
en nacht voor u klaar. Is uw schade eenmaal bij ons 
aangemeld, dan kunt u rekenen op een snelle en 
correcte afwikkeling.

Als uw voertuig na een ongeval niet meer kan 
rijden, wordt het op onze kosten naar een garage 
gesleept. Bovendien vergoeden wij uw vervoers-
kosten naar uw eindbestemming. 

Deze service geldt voor alle in deze brochure 
vermelde voertuigen. U kunt ons voor het melden 
van schade 24 uur per dag bereiken op telefoon-
nummer 0113 - 238 888.

Met een motorrijtuigenverzekering bij ZLM kunt  
u rekenen op gratis ondersteuning bij het verhalen 
van schade op de tegenpartij. 

De wet bepaalt dat verzekeraars het verhalen van 
onverzekerde schade moeten overlaten aan een 
onafhankelijke instelling. Dat is bij ZLM geregeld 
via de Stichting Verhaalsbijstand ZLM. Verzekerden 
van ZLM kunnen gratis een beroep doen op dit 
onafhankelijke en professionele schaderegelings-
bureau. Zij verhalen schade waar de eigen polis 
geen dekking voor biedt en waar een derde voor 
kan worden aangesproken. Dit kan materiële 
schade zijn, zoals schade aan het voertuig maar ook  
letselschade en eventueel daaruit voortvloeiende 
kosten als ziektekosten, verlies van arbeidsver-
mogen en smartengeld.

schadeseRvIce

gRaTIs 

veRhaalsbIjsTand
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Voor allrisk verzekerde voertuigen is er dekking 
voor pechhulp in het buitenland. Kan uw voertuig  
door een mechanisch gebrek niet meer rijden, 
dan betaalt ZLM ondermeer de kosten van een 
(nood)reparatie langs de weg en de berging naar de 
dichtstbijzijnde garage tot een bedrag van € 250,-. 
Voor de kosten van het mechanisch gebrek zelf 
biedt de verzekering geen dekking.

Als het niet mogelijk is om het voertuig binnen 
vier werkdagen zodanig te laten repareren dat 
verder reizen verantwoord is, zorgen wij ervoor dat 
u en uw voertuig op onze kosten naar Nederland 
worden vervoerd.

Voor het herstel van autoschade werkt ZLM samen 
met tal van schadeherstelbedrijven in Zeeland en 
Brabant. De bedrijven bij u in de buurt staan ver-
meld op uw groene kaart. Bij ruitschade kunt u ook 
terecht bij Carglass en Autotaalglas.

Schadeherstel bij een ZLM-schadeherstelbedrijf 
biedt u de volgende voordelen:
•  het eigen risico van € 135,- vervalt;
•   een gratis vervangende auto (behalve bij  

ruitschade);
•   er kan direct met de reparatie worden begonnen;
•  ZLM betaalt de schade rechtstreeks aan het 

schadeherstelbedrijf;
• vier jaar garantie op de reparatie;
• gratis ruitreparatie via kunstharsinjectie.

pechhulp buITenland

schadeheRsTelseRvIce

 (alleen bij allrisk 
 autoverzekering)



�9

pakkeTkORTIng 

Boven op onze scherpe premies, ontvangt u  
een aantrekkelijke pakketkorting als u meerdere  
verzekeringen bij ons afsluit. U komt al voor de  
pakketkorting in aanmerking met: 

• 3 verzekeringen uit het ZLM Gezinspakket of
•  1 motorrijtuigenverzekering en 2 verzekeringen  

uit het ZLM Gezinspakket.

De korting bedraagt 8% van de premie van onze 
motorrijtuigenverzekeringen én alle verzekeringen 
uit ons Gezinspakket. Elk jaar bekijken we op 1 juni 
wie voldoet aan de criteria voor het ontvangen van 
pakketkorting. Vervolgens maken we het kortings-
bedrag apart aan u over.

Over welke verzekeringen ontvangt u  
pakketkorting? 

Motorrijtuigen Gezinspakket

• Personenauto • Woonhuis
• Bestelauto • Inboedel
• Kampeerauto • Kostbaarheden
• Aanhangwagen •  Aansprakelijkheid 

voor particulieren• Motor
• Caravan • Gezinsongevallen
• Oldtimer • Rechtsbijstand
• Bromfiets • Doorlopende reis
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handIg OM Te WeTen

U kunt bij ons uw premie automatisch per maand 
betalen. Als u hiervoor kiest, geldt dit voor al uw 
verzekeringen bij ZLM. U betaalt hiervoor een  
opslag van 2%.

Voor alle verzekeringen hanteren wij éénjarige con-
tracten. Het verzekeringsjaar loopt vanaf 1 januari.

Wilt u een offerte aanvragen? Dat kan op  
www.zlm.nl of via de antwoordkaart achterin deze 
brochure. Natuurlijk kunt u tijdens kantooruren 
ook bellen met één van onze medewerkers op 
0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur.

Voor het aanvragen van de verzekeringen uit  
deze brochure kunt u gebruik maken van het  
bijgevoegde aanvraagformulier. De volledig in-
gevulde en ondertekende aanvraag stuurt u naar 
ons toe in de bijgevoegde antwoordenvelop.  
Een postzegel is niet nodig.

Als u wilt, zeggen wij uw huidige verzekeringen bij 
een andere maatschappij voor u op. Stuurt u hier-
voor samen met het aanvraagformulier het opzeg-
kaartje naar ons toe. Wij regelen dan voor u dat de 
verzekering per eerstvolgende contractvervaldatum 
bij ons kan ingaan.

pReMIe beTalen 

peR Maand

cOnTRacTduuR

OffeRTe aanvRagen

aanvRagen van een 

veRzekeRIng

gRaTIs OpzegseRvIce
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OveR zlM veRzekeRIngen

ZLM Verzekeringen is een onderlinge verzekerings-
maatschappij zonder winstoogmerk die uitsluitend 
werkt in de provincies Zeeland en Brabant. U kunt 
bij ons terecht voor een compleet verzekerings-
pakket met uitstekende voorwaarden tegen  
scherpe premies. 

Heeft u vragen over deze brochure of wilt u meer 
informatie over onze verzekeringen? Belt u dan op 
werkdagen van 8.30 - 17.00 uur met één van onze 
medewerkers op 0113 - 238 880 of met de  
ZLM adviseur bij u in de buurt. 

Op www.zlm.nl berekent u eenvoudig de premie 
voor uw verzekeringen. Vervolgens kunt u direct 
online een offerte bij ons aanvragen. U vindt hier 
ook de voorwaarden motorrijtuigenverzekering.

ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
T 0��� - 2�8 880
F 0��� - 2�5 �4�
I www.zlm.nl
E info@zlm.nl

Bij de samenstelling van deze brochure zijn we 
zorgvuldig te werk gegaan. Desondanks kunnen er 
onvolkomenheden in voorkomen. Daarom kunnen 
aan deze brochure geen rechten ontleend worden. 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze voorwaarden  
motorrijtuigenverzekering en voorwaarden caravan-
verzekering.

1-12-2007

peRsOOnlIjk cOnTacT 

InTeRneT



 Gezinspakket, waarin opgenomen:

 Inboedel/kostbaarheden

 Woonhuis

 Aansprakelijkheid voor particulieren (AVP)

 Gezinsongevallen

 Rechtsbijstand

 Doorlopende reis

 Reis- en annuleringsverzekering

 Arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 Anders, nl.

OFFERT
E-

AANVRA
AG

ALGEMENE

INFORM
ATIE

Graag ontvang ik van u een vrijblijvende offerte op basis van de onderstaande gegevens:

Naam en voorletter(s) m/v

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer overdag

E-mail

Merk en type

Kenteken  

Meldcode  (laatste vier cijfers van het chassisnummer) 

Bouwjaar

Oorspronkelijke nieuwwaarde €   (inclusief accessoires)   incl. BTW  excl. BTW

Aantal schadevrije jaren  (geen trede of kortingspercentage)

Acceptatie onder voorbehoud van uw persoonlijke gegevens.

ZLM Verzekeringen biedt u een compleet verzekeringspakket met uitstekende voorwaarden 

en scherpe premies. Als u meer informatie wilt ontvangen over onze verzekeringen, kunt u 

dit hieronder aangeven. U heeft de informatie dan binnen enkele dagen in huis.

Naam en voorletter(s) m/v

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer overdag

E-mail



één telefoontje naar zlm en al  

onze verzekeringen zijn geregeld!
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ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
T 0113 - 238 880
F 0113 - 215 341
I www.zlm.nl
E info@zlm.nl

Uw ZLM adviseur:




