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Deze verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor 
een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging 
behoudens geldige opzeg door één van beide partijen 
ten minste drie maanden voor de vervaldag.

Uw makelaar

Dit reclame medium bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van 
Aedes. Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden van toepassing op het 
verzekerd risico. De exacte uitgebreidheid van de waarborgen en de verzekerde 
periode worden vermeld in de contractuele voorwaarden. De algemene 
voorwaarden zijn beschikbaar op onze website www.aedesvl.be. Deze informatie, 
een premieberekening en een polisvoorstel zijn gratis ter beschikking bij uw makelaar.  
Alle verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
Voor elke klacht neemt u in eerste instantie contact op met uw makelaar of onze 
dienst die klachten beheert (fax: 055 30 49 60, mail gestiondesplaintes@aedessa.be). 
Als u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om contact 
op te nemen met de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 
1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - mail info@ombudsman.as - 
www.ombudsman.as)

Maatschappelijke zetel Oudenaarde
Hoogstraat, 36 - 9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 33 92 34 - info@aedesvl.be
FSMA 101924A - RPR Oudenaarde BE 0881.934.985
www.aedesvl.be
Zetel Gent
Coupure, 228 B - 9000 Gent
Tel : +32 9 265 08 08 - info.gent@aedesvl.be
FSMA 101924A - RPR Oudenaarde BE 0881.934.985
Aedes Verzekeringen - Verzekeringsagent ingeschreven bij de F.S.M.A (het 
controleorgaan voor de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen 
- 1000 Brussel, Congresstraat 12-14) onder het nummer 101924A. Technisch 
gesproken wordt het risico door AXA BELGIUM verzekerd - 1000 Brussel, 
Troonplein 1 - RPR Brussel - BTW BE 0404.483.367 - www.axa.be - Belgische 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0039, onder toezicht van de 
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
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P-producten 

Onmisbare voorwaarden
•	 Geen enkel schadegeval in fout in de afgelopen 

5 jaar ; 

•	 Maximum 1 schadegeval met uitgave in 
materiële schade hoger dan 1.000 € die niet 
recupereerbaar is van een aansprakelijke derde ; 

•	 Geen totaal verlies of volledige diefstal in 
de afgelopen 5 jaar zonder mogelijkheid tot 
recuperatie van een aansprakelijke derde.

Pakket ZEN
 
3 waarborgen optioneel te kiezen : Rechtsbijstand, 
bijstand na ongeval en pech, bestuurdersverzeke-
ring. 

Volledige of beperkte omnium 
100% behoud van de factuurwaarde excl. BTW de 
eerste 3 jaar na datum eerste inschrijving voertuig. 

Een unieke formule in aangenomen waarde bij totaal 
verlies of volledige diefstal :
•	 100% van de factuurwaarde van de 1ste tot en 

met de 36ste maand ; 
•	 90% van de factuurwaarde van de 37ste tot en 

met de 60ste maand ; 
•	 80% van de factuurwaarde van de 61ste tot en 

met de 72ste maand.

Opgelet: iedere parking heeft een geplafonneerde 
factuurwaarde excl. BTW. 

Leeftijd bestuurder?
Van 30 tot 75 jaar afhankelijk van het gekozen 
product.

Voor welk voertuig?
BA en pakket ZEN: voor alle voertuigen jonger dan 
10 jaar.
Omnium: alle voertuigen die vermeld staan op één 
van onze parkings.

P² - producten
Indien 1 ongeval in fout (zonder verzwarende 
omstandigheden), stelt Aedes P² voor! 
Alle andere voorwaarden van de P-producten blijven 
gelden.
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