
Wagen

ResultatenGegevensWagen Verzekering

Kiezen

Merk

Kiezen

Model

Kiezen

VolgendeTerug

DD/MM/JJJJ

Bouwjaar

AutomatischManueel

Hoe schakel je?

100% elektrischBenzine (incl. hybride)Diesel (incl. hybride)

i

iSerie

Brandstof
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Wagen

ResultatenGegevensWagen Verzekering

Noodstopsysteem

Vermoeidheidsdetectie

Parkeerhulpsysteem

Detectie zwakke weggebruikers

Automatische noodoproep bij ongeval

Cruise control vertraagt i.f.v voorligger

Rijstrookondersteuning

Dodehoekwaarschuwing

Km

Kiezen

iWelke rijhulpsystemen heb je?

iHoeveel kilometers rijd je per jaar?

iWelk type wagen wil je verzekeren?

NeeJa

Wil je jouw huidige verzekering opzeggen?
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VolgendeTerug



Verzekering

ResultatenGegevensWagen Verzekering

Kiezen

Welke dekking wil je? 

Kiezen

Wie is je huidige verzekeraar? 

4 53210

4 53210

iHoeveel ongevallen heb je in de laatste 5 jaar gehad?
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VolgendeTerug

NeeJa

i

iHoeveel jaar ben je in de laatste 5 jaar verzekerd?

Staat je wagen 's nachts buiten?

NeeJa

iIs de cataloguswaarde van je wagen € 33.400,00 (incl. btw)?



Gegevens

ResultatenGegevensWagen Verzekering

Kiezen

Wat is je beroep?

VolgendeTerug

DD/MM/JJJJ

Wat is je geboortedatum?

DD/MM/JJJJ

Wanneer heb je je rijbewijs gehaald?

Postcode

NummerStraat

Gemeente

Bus

Wat is je adres?

BE +32 412 34 56 78

Wat is je telefoonnummer?

NeeJa

iIs de cataloguswaarde van je wagen € 33.400,00 (incl. btw)?
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Gegevens

E-mailadres

Wat is je e-mail?

AchternaamVoornaamKiezen

Hoe mogen we je aanspreken?

Ik geef mijn akkoord voor de doorgifte van mijn persoonsgegevens aan  

de verzekeringssector zodat deze mij kan informeren over hun producten.         

Ik ben akkoord met het privacy beleid en de algemene voorwaarden.

Hou me op de hoogte van wijzigingen, nieuws en bespaartips.
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VolgendeTerug



De beste deals voor je BMW

Beste prijs Beste kwaliteitBeste prijs-kwaliteit

Meer laden

4

2

Meer informatie

Meer informatie

1

Minder informatie

Rechtsbijstandsver- 
zekering

Aanvullende verzekeringen

0 maandenVerzekerde waarde

€250Eigen risico

Andere eigenschappen

Bekijk Allianz in detail

Juridische hulp bij schade

Brand, diefstal en glasbreuk

Pechverhelping

Vergoeding bij perte totale

Contact met dieren en natuurrampen

Lichamelijke schade bestuurder

Sleping van wagen na ongeval

Schade veroorzaakt aan anderen

Algemene dekkingen

Jaarbedrag

€508,30

Jaarbedrag

€508,30

Jaarbedrag

€508,30

Polisscore

92%

Polisscore

92%

Polisscore

92%

Vergelijk

Vergelijk

Vergelijk

Terug

Keuzes wijzigen

Dekking

Aanvullende  
verzekeringen

Full omnium

ReviewPro & contraDekkingenKenmerken

+32 376 33 48
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Kies deze

Kies deze

Kies deze



De verzekering van je BMW

NeeJa

Is er een extra bestuurder?

Ik heb mijn polisnummer niet bij de hand.

1123152-525

Wat is het polisnummer van je huidige verzekering?   

NeeJa

Wil je jouw huidige verzekering opzeggen?

Ik heb nog geen nummerplaat.

155.020

Wat is de nummer plaat van je BMW?

01-09-2020

Vanaf wanneer wil je dat jouw verzekering van start gaat?

In’t kort

Wagen BMW 
4 Reeks Grand Coupé

€1044,12Jaarpremie

Rechtsbijstand

Full omnium

€74,12

€970,00

AfrondingPolisaanvraagVerzekering Resultaten

VolgendeTerug
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De verzekering van je BMW

NeeJa

Is er een extra bestuurder?

Ik heb mijn polisnummer niet bij de hand.

1123152-525

Wat is het polisnummer van je huidige verzekering?   

NeeJa

Wil je jouw huidige verzekering opzeggen?

Ik heb nog geen nummerplaat.

155.020

Wat is de nummer plaat van je BMW?

01-09-2020

Vanaf wanneer wil je dat jouw verzekering van start gaat?

In’t kort

Wagen BMW 
4 Reeks Grand Coupé

€1044,12Jaarpremie

Rechtsbijstand

Full omnium

€74,12

€970,00

AfrondingPolisaanvraagVerzekering Resultaten

VolgendeTerug
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Vink aan wat voor jou van toepassing is:  

Geen van de bovenstaande 

Ik heb bijzondere fysieke kenmerken of ziekten die de rijgeschiktheid 
verminderen. 

Ik heb een strafrechtelijk onderzoek lopen met betrekking tot 
verkeersovertredingen. 

Mijn autoverzekering is ooit al geweigerd of stopgezet door mijn verzekeraar 

Ik ben ooit al vervolgd geweest wegens rijden onder invloed 

Volgende



Alles op een rijtje

In’t kort

Wagen BMW 
4 Reeks Grand Coupé

€1044,12Jaarpremie

Rechtsbijstand

Full omnium

€74,12

€970,00

Algemene voorwaarden

Ik bevestig dat ik de Bijzondere voorwaarden, de Algemene voorwaarden en de Productfiche 
IPID heb gelezen en goedgekeurd.

Ik ga ermee akkoord om alle documentatie, zoals mijn contract en alle gerelateerde documenten, 
via e-mail te ontvangen.

Wagen

Verzekeringsnemer

Extra bestuurder

Autoverzekering

Ongevallen 

Verzekerde jaren

Huidig polisnummer

Huidige verzekering opzeggen

Huidige verzekeraar

1 in fout - 2 niet in fout

5 jaren

Niet ingevuld

Via makelaar

Aedes

€1044,12

€0,00

€74,12

Totale jaarpremie

Premie bestuurdersverzekering

Premie rechtsbijstand

€70,00Premie pechverhelping

€970,00Premie full omnium

€0,00Premie BA

Verzekerde waarde

Franchise (vrijstelling)

12 maanden vrijgesteld 

€250,00 - vast bedrag

Allianz

01/09/2020

Nieuwe verzekeraar

Startdatum nieuwe verzekering

Terug Volgende

AfrondingPolisaanvraagVerzekering Resultaten
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