
Auto- en motorverzekering: 

Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw auto of motor. De andere partij heeft schade (materieel of erger 

letsel). Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 

(WAM-verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is 

wettelijk verplicht als u een motorrijtuig bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Met de WAM-

verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen motorrijtuig. Hiervoor bestaat de beperkte 

cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-

verzekering afsluiten. Met de beperkte cascoverzekering is uw motorrijtuig verzekerd voor schade die 

wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw motorrijtuig wordt gestolen. 

Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw 

motorrijtuig. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. 

En als iemand anders schade aan uw motorrijtuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld 

door vandalisme. Bij beperkte en volledig cascoverzekeringen heeft u meestal een eigen risico. Schade 

die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. 

 

 

Bromfiets-scooterverzekering: 

Hier kunt u kiezen uit grofweg drie verschillende verzekeringen. Wettelijke aansprakelijkheid (WA), deze 

verzekering vergoedt de schade die u met uw bromfiets aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen 

bromfiets en diefstal is bij WA niet gedekt. Bent u in het bezit van een brommer of scooter dan bent u 

verplicht om deze minimaal WA te verzekeren. De tweede variant is de WA Beperkt Casco. Met deze 

verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u aansprakelijk bent, maar ook voor schade als 

gevolg van diefstal, inbraak-, brand- of stormschade aan uw brommer of scooter. De schade die u zelf 

veroorzaakt aan uw brommer is niet gedekt. Wilt u dit laatste ook verzekeren dan heeft u een 

zogenaamde Allriskdekking nodig. Daarmee is de schade aan uw eigen brommer of scooter wel 

verzekerd. 

 


