Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club
De club waar echte autoliefhebbers zich thuis voelen
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redenen
om lid te
worden!
1. Acht keer per jaar KNAC Magazine de Auto i.c.m. CARROS en zes
keer per jaar de e-mailnieuwsbrief.
2. Uitstekende servicepakketten voor autopech in binnen- en buitenland.
3. Gratis toeristische informatie.
4. Verzekeren via de KNAC tegen scherpe premies en uitstekende
voorwaarden.
5. Gratis autotechnisch advies en voorlichting.
6. KNAC (historische) autoplaquette.
7. Deelname aan door de KNAC georganiseerde taxatiedagen, toerrally’s en clubevenementen.
8. Veel kortingen en voordelen met het (internationale) Show Your
Card!-programma.
9. Gratis een internationaal rijbewijs.
10. Belangenbehartiging op nationaal en internationaal (FIA) niveau.
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Gedeelde
passie

U en de KNAC hebben iets belangrijks
gemeen: de passie voor automobielen. Als
autoliefhebber koestert u uiteraard uw auto.
Er zijn echter situaties denkbaar die u niet in
de hand heeft, zoals autopech, een ongeval
en diefstal.

De KNAC is – met zijn jarenlange ervaring en expertise op
het gebied van auto- en pechhulpverzekeringen – een interessante partner voor u. Als lid van de KNAC kunt u gebruikmaken van de aantrekkelijke diensten en producten die uw
club u biedt.

Vertegenwoordiging
Parkeren is een probleem in de grote steden. Mag u nu wel
of niet 130 km/uur rijden als u ’s nachts over een stille
snelweg rijdt? Mag u met een oudere auto eigenlijk nog wel
het centrum van de grote stad in? Hoe zit dat in Duitsland?
In Italië? Allemaal vragen die nu spelen op nationaal en
internationaal niveau. Vragen die u nu of later, als eenmaal
de besluiten erover zijn genomen, direct raken. De KNAC
spant zich ervoor in om, vanuit de visie dat u altijd vrij moet
kunnen besluiten of u de auto pakt of niet, uw belangen in
diverse organen te vertegenwoordigen. Internationaal doen
wij dat via de Féderation Internationale de l’Automobile
(FIA) waarvan de KNAC, al in 1904, een van de d
 ertien
oprichters was!

Clubwinkel
Gaat u naar Oostenrijk? Heeft u dan een autobahnvignet
nodig? Dat kunt u bij ons bestellen – één e-mail of telefoontje volstaat. Dezelfde dag nog zenden wij uw bestelling per
post naar uw huisadres. Of wilt u een Internationaal
Campingcarnet? Dat kan natuurlijk ook, net als een autobahnvignet voor Zwitserland. En natuurlijk kunt u bij ons ook
clubartikelen bestellen die uw lidmaatschap met de KNAC
onderstrepen. Tegenwoordig kunt u ook direct en 24/7 via
onze webshop bestellen.
Hoe u met ons contact kunt opnemen, vindt u op de achterpagina.

Informatie
Gaat u op reis? Wilt u advies over de route? Over overnachtingsmogelijkheden? Of u wel of geen reisverzekering moet
afsluiten? Wilt u weten of u er goed aan doet die zware caravan achter uw auto mee te nemen? Voor dergelijke vragen
op toeristisch en autotechnisch terrein kunt u bij ons
terecht. Uiteraard gratis voor leden!

Hulpverlening in binnen- en buitenland
In samenwerking met de Wegenwacht biedt de KNAC u de
mogelijkheid om de gevolgen van mechanische pech in binnen- en buitenland af te dekken. Als u dan met uw auto of
motor strandt, dan is hulp onderweg.
Wij bieden maatwerk, waarbij het motto is: als u met pech
staat, dan wordt u geholpen – ongeacht de auto/motor waarmee u rijdt. Altijd inclusief vervangend vervoer.

Reizen
In KNAC Magazine de Auto bieden wij de leden aantrekkelijke reizen aan die aansluiten bij onze gedachte dat niet alleen
het eindpunt, maar ook de reis ernaartoe al een doel kan
zijn.

Verzekeringen
Over onze uitstekende verzekeringen leest u elders in deze
brochure meer.
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Welk lidmaatschap?
Het Vriendenlidmaatschap is het basislidmaatschap
dat toegang geeft tot keuzepakketten. Zo kunt u precies de service kiezen die bij uw situatie past.

Het lidmaatschap

De servicepakketten

Het lidmaatschap geeft u toegang tot allerlei diensten van
de KNAC behalve de (pech)hulpverlening. De diensten
waartoe u toegang heeft, zijn:
- KNAC Assurantiën
- KNAC Total Travel Service
- KNAC Rijvaardigheidsopleidingen
-	Ledenvoordeel
- KNAC Magazine de Auto (Powered by CARROS)

De (pech)hulpverlening in deze pakketten geldt voor alle
gekentekende auto’s, campers, motoren, bromfietsen en
E-bikes waarmee u rijdt.

1. Het Nationaal Service Pakket
Gedekt is de pechhulp in Nederland, inclusief vervangend
vervoer. De inhoud is gelijk aan het Internationaal Service
Pakket minus de buitenlandhulp en het internationaal
rijbewijs.

Ieder nieuw lid krijgt een prachtige, authentieke KNACautobadge.

2. Het Internationaal Service Pakket

Optioneel bij de pakketten is het Woonplaats service
document. Hierdoor bent u verzekerd van hulpverlening in uw eigen woonplaats. Voor Plus-leden is dit
standaard in het pakket opgenomen.

Dit pakket biedt u ook directe hulpverlening bij autopech in
binnen- en buitenland (i.s.m. Wegenwacht en
Alarmcentrale), met onder meer:
- Buitenlandhulp plus vervangende auto
- Vervangende auto Nederland (maximaal vijf dagen)
- Vervangende caravan / aanhangwagen
- Jaarlijks gratis internationaal rijbewijs (op aanvraag)

Overstappen

3. Het Classic Car Pakket

Wilt u nu alvast lid worden maar pas per 1 januari
a.s. onze KNAC Breakdownservice laten ingaan? Dat
kan! Word dan nu instaplid; u geniet alvast van alle
rechten en per 1 januari zetten wij het lidmaatschap
om naar het door u gekozen pakket. Uw eventuele
lidmaatschap elders zeggen wij, als u dat wilt, voor
u op.

Speciaal voor de autoliefhebber die naast de auto voor
dagelijks gebruik ook een of meer classic cars bezit.
- Het historische, zwaar metalen, Classic Car-autoschild
- 20 procent korting op de classic car-verzekering
- Gegarandeerde repatriëring van de classic car
- Ook hulpverlening bij FIVA-/FIA- en NRF-rally’s
- De hulpverlening is ook geldig voor uw moderne auto(‘s)

KNAC MasterCard Gold

4. Het Pluspakket
Wilt u nog meer service? Dan is het Pluspakket iets voor u!
Bovenop de services van de eerder vermelde pakketten
krijgt u standaard:
- Woonplaatsservice
- Uitgebreider vervangend vervoer (incl. hogere klasse
huurauto)
- KNAC MasterCard Gold*
- Korting op VIP Valet Parking, jaarlijks een Michelin-gids
naar keuze en nog veel meer…

Opties

U kunt uw KNAC-lidmaatschap uitbreiden met een
veelzijdige creditcard, de KNAC MasterCard Gold*,
door de Consumentenbond in 2011 gekozen tot een
van de beste van Nederland.
Aanvragen doet u via het digitale aanvraagformulier
op www.knacmastercardgold.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen naar KNAC
Ledenservice: (070) 383 16 12.
* Op aanvraag en onder voorbehoud acceptatie
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DE KNAC-VERZEKERINGEN

De KNAC biedt al meer dan honderd jaar een complete verzekeringsoplossing voor uw dagelijkse auto,
uw youngtimer en/of uw klassieker. U kunt rekenen
op maatwerk, aantrekkelijke premies, persoonlijke
en deskundige begeleiding wanneer u uw auto via de
KNAC verzekert.

Als KNAC-lid geniet u altijd van de voordelen
van een KNAC-autopolis:

KNAC Autoverzekering voor uw dagelijkse auto:

- aantrekkelijke premies

- partnervoordeel

- minder kilometers: minder premie!

- extra korting voor ervaren rijders

- gratis WA-verzekering voor aanhanger/caravan

- standaard geen eigen risico, ook niet voor cabriolets

- uitbreiding verzekering mogelijk voor inzittenden,
vervangend vervoer en/of no-claimbescherming

- nieuwwaarde- of aanschafwaardegarantie tot 3 jaar

- gratis rechtsbijstand

KNAC Youngtimerverzekering voor hobbyauto’s
die nog niet ouder zijn dan 25 jaar:

- bonuskorting oplopend tot 80 procent

- alarmservice (24 uur per dag, zeven dagen per week)

Behalve de genoemde voordelen van de KNAC
Autoverzekering krijgt u nog meer voordelen:

- vlotte en persoonlijke schadeafhandeling
- geen terugval in bonuskorting bij inbraakschades

- 25 procent extra premiekorting op de basispremie

- mogelijkheid tot keuzevrijheid reparateur

- direct 55 procent bonuskorting of overname elders
opgebouwde bonuskorting als die hoger is

- schadevrij gereden jaren met de auto gelden ook voor
motor, camper of youngtimer

- keuze uit jaarkilometrages van 7.500 en 12.000

- geen opzegtermijn

- maximaal twee vaste bestuurders (ouder dan 25 jaar)

- opzegservice

KNAC Classic Car verzekering voor hobbyauto’s
die ouder zijn dan 25 jaar:
- FEHAC-goedgekeurde polisvoorwaarden
- lage premies met voor KNAC-leden extra premievoordeel
- keuze uit kilometrages van 2.500, 5.000 of 10.000 per jaar
- vaste premie: geen extra premie na een schuldschade
- keuze uit wel of geen winterstop
- extra korting tot 35 procent bij meerdere klassiekers
- lagere premie bij vrijwillig extra eigen risico
- recht op behoud van restanten na een total loss
- 25 procent korting voor auto’s ouder dan 60 jaar
- cascodekking mogelijk met of zonder (club)taxatierapport
- keuzevrijheid van schadehersteller
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Aan u de keuze

U heeft diverse mogelijkheden voor de verzekeringssoort en
de omvang van de hulpverlening. Hoe meer u verzekert, dus
de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA)
aangevuld met een beperkte of volledige cascodekking, des
te hoger de premie. Maar ook dan blijft de premie in vergelijking met andere nog altijd aantrekkelijk.

Vervangend vervoer
Vervangend vervoer is geweldig handig als uw auto niet verder kan rijden na een ongeval en de reparatie geruime tijd
duurt. Wanneer uw auto niet ouder is dan 7 jaar, kunt u vervangend vervoer in binnen- en buitenland meeverzekeren.

Ruitbreuk

Juridische hulp

Vervangen van ruiten is een kostbare zaak. Reparatie van
een sterretje door steenslag kan vervanging overbodig
maken. Bij de KNAC is herstel van ruitschade en vervanging
van ruiten volledig verzekerd bij een beperkte en volledige
cascodekking. Bij de klassiekerpolis is reparatie gratis,
maar bij vervanging geldt een eigen risico van 225 euro.

Een belangrijk privilege bij elke dekkingsvorm van de KNAC
Autoverzekeringen is de rechtsbijstand. Alle kosten van
rechtshulp worden vergoed bij het verhalen van schade aan
uw auto en/of bij persoonlijk letsel.

Ongevallen-inzittendenverzekering
Deze verzekering geldt voor de bestuurder en de inzittenden. Onafhankelijk van de schuldvraag wordt uitgekeerd bij
overlijden en invaliditeit.

Schadeverzekering voor inzittenden

Andere KNAC-verzekeringen

Met deze verzekering is schade die verband houdt met overlijden en blijvende invaliditeit te verzekeren, zoals gederfde
inkomsten, schade aan persoonlijke bezittingen en smartengeld. Ook hier speelt de schuldvraag geen rol.

Motorverzekering
Motor-oldtimerverzekering
Fietsverzekering
Bromfietsverzekering
Caravanverzekering
Watersportverzekering
Huis- en reispakketverzekering
Reis- en annuleringsverzekering
Recreatiegoederenverzekering

Vraag nu een vrijblijvende
offerte aan!
Onze deskundige medewerkers kunnen u helpen bij het kiezen van een verzekering die precies bij u past en waarvoor u
niet teveel betaalt.

Meer informatie?
Op www.knac.nl vindt u meer informatie. Maar natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.
E-mail ons: ledenservice@knac.nl, of bel (tijdens kantooruren) (070) 383 16 12.
Heeft u vragen over onze verzekeringen? E-mail ons: verzekeringen@knac.nl,
of bel (tijdens kantooruren) (070) 385 55 58.

© KNAC/KNAC Services B.V. 2014
Aan deze brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan in de toepasselijke voorwaarden of diensten- en productenaanbiedingen is vastgelegd.
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