
 
 

 

Maximaal verzekerd zonder bijkomende kosten  

de Brussaard Polis 
 
Wanneer u uw auto laat besturen door een chauffeur van Brussaard Chauffeursdiensten, 
kiest u voor veilig en rendabel vervoer. Toch zit een ongeluk, zelfs voor de ervaren en goed 
opgeleide directiechauffeur van Brussaard Chauffeursdiensten, soms in een klein hoekje. 
Om u ook in zo'n geval maximale zekerheid te bieden hebben we voor u een aantal unieke 
verzekeringen afgesloten die kosteloos bij iedere aanvraag zijn inbegrepen.  
 
Aangezien er toestemming aan de chauffeur van Brussaard is gegeven door de eigenaar van 
de auto zijn de normale autoverzekeringen zoals de Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen, all risk verzekering en inzittende verzekering van toepassing. 
 
Aanvullende autoverzekering 
Als de bestuurder van úw auto schuld heeft aan een aanrijding, kost u dat normaal 
gesproken altijd geld. Wanneer uw auto 'all-risk' is verzekerd, bent u ten minste het eigen 
risico kwijt. Bovendien kan uw no-claimkorting dalen. Soms duurt het een aantal jaren 
voordat u het kortingspercentage dat u vóór de aanrijding had, weer hebt opgebouwd.  
 
Brussaard Chauffeursdiensten biedt sinds 1995 als eerste chauffeursdienst in Nederland 
een unieke verzekering aan haar cliënten: Indien er onverhoopt schade ontstaat met een 
directiechauffeur van Brussaard Chauffeursdiensten achter het stuur van uw auto, krijgt u 
deze kosten vergoed. Uw eigen risico én het eventuele no-claim verlies, dat direct 
voortkomt uit de aanrijding, wordt over een periode van drie jaar vergoed. Wanneer uw 
werkgever de cascoverzekering in eigen beheer heeft, dan is de schade aan uw eigen auto 
tot maximaal   € 30.000,- gedekt.  
 
Persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen 
Bij een ongeval is de schade aan uw auto natuurlijk van belang, maar uw persoonlijk welzijn 
staat bij Brussaard Chauffeursdiensten voorop. In het geval dat u, bij een aanrijding met 
een directiechauffeur van Brussaard Chauffeursdiensten achter het stuur van uw auto, 
persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen oploopt, dan is dit eveneens verzekerd 
tot een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis.  
Bij elke rit die u bij Brussaard Chauffeursdiensten boekt, is dit automatisch en zonder 
bijbetaling in de dekking inbegrepen.  
 
Wanneer u door toedoen van een directiechauffeur van Brussaard Chauffeursdiensten met 
autoschade of persoonlijk letsel wordt geconfronteerd, dan is één telefoontje naar onze 
medewerkers voldoende. Wij verzorgen vervolgens voor u de volledige afhandeling inzake 
deze verzekering. 


