10 REDENEN
OM LID
TE WORDEN
1.	8 keer per jaar het magazine ‘de Auto’
inclusief CARROS en 6 keer per jaar
de e-mailnieuwsbrief.
2.	Uitstekende servicepakketten bij
autopech in binnen- en buitenland.
3. KNAC (historische) autoplaquette.
4.	Verzekeren via de KNAC tegen
scherpe premies en uitstekende
voorwaarden.
5.	Gratis autotechnisch advies en
voorlichting.
6.	Deelname aan door de KNAC
georganiseerde taxatiedagen,
toerrally’s en clubevenementen.
7.	Veel kortingen en voordelen met
het (internationale) Show Your Card!
programma.
8. Gratis een internationaal rijbewijs.
9.	Belangenbehartiging op nationaal
en internationaal (FIA) niveau.
10. Gratis toeristische informatie.

(Auto)verzekeringen
De KNAC biedt al meer dan 100 jaar een complete verzekeringsoplossing voor uw dagelijkse auto, uw youngtimer en/of klassieker. U kunt rekenen op persoonlijk en
deskundig advies, maatwerk, aantrekkelijke premies en
uitstekende voorwaarden wanneer u uw auto(‘s) via de
KNAC verzekert. Tevens bieden wij een compleet pakket
aan voor uw particuliere schadeverzekeringen waarbij
geldt dat u bij meer verzekeringen een hogere pakketkorting krijgt.

Als KNAC-lid profiteert u altijd van de volgende
voordelen van een KNAC-autopolis:
• aantrekkelijke premies & gunstige voorwaarden
• gratis WA-dekking voor aanhanger/caravan
•	volop keuze in extra dekkingen zoals rechtsbijstanden inzittendenverzekeringen
• alarmservice (24/7)
•	persoonlijk en deskundig advies, ook bij schadeafwikkeling
• mogelijkheid tot keuzevrijheid van reparateur
•	opgebouwde schadevrije jaren gelden ook als u
uw motor, camper of youngtimer bij ons verzekert
• geen opzegtermijn
•	opzegservice; wilt u overstappen naar de KNAC
dan regelen wij dat voor u

KNAC Youngtimerverzekering:
(voor hobbyauto’s van 5 tot 25 jaar oud)
Behalve de genoemde voordelen van de KNAC-autoverzekering krijgt u voor uw hobby-auto nog meer
voordelen:
•	25% extra korting op de premies van de KNACautopolis
•	direct 55% korting of overname (elders) opgebouwde
bonuskorting
• keuze uit kilometrages van 7.500 of 12.000
•	maximaal twee vaste bestuurders (ouder dan 25 jaar)

KNAC Klassiekerverzekering:
• FEHAC-goedgekeurde polisvoorwaarden
• keuze uit diverse kilometrages
• winterstopkorting
• extra korting bij meerdere klassiekers
• lagere premie bij een vrijwillig extra eigen risico
•	vaste premie: geen extra premie na een schuldschade
•	cascodekking mogelijke met of zonder (club)taxatierapport
• keuzevrijheid schadehersteller
• recht op behoud van restanten na total loss

KNAC Autoverzekering voor uw dagelijkse auto:
• bonuskorting oplopend tot 80%
• partnervoordeel
•	wij vergelijken premies en voorwaarden van bijna
20 verzekeraars
• standaard geen eigen risico
•	nieuwwaarde- of aanschafwaardegarantie tot 3 jaar

Overige KNAC-verzekeringen:
• (oldtimer)motorverzekeringen
• ﬁets- en bromﬁetsverzekeringen
• caravan/aanhangerverzekeringen
• bootverzekeringen
• reis- en annuleringsverzekeringen
• woonhuis- en inboedelverzekeringen
• aansprakelijkheidsverzekeringen
• rechtsbijstandverzekeringen
• camperverzekeringen

Meer informatie?
Op www.knac.nl vindt u meer informatie over het
KNAC-lidmaatschap en pechhulppakketten.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail:
ledenservice@knac.nl
of telefonisch: 070 383 16 12.

Wilt u meer weten over onze verzekeringen?
Via onze site www.knac.nl kunt u premies bereken,
een offerte aanvragen of direct een verzekering sluiten.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail:
verzekeringen@knac.nl
of bellen: 070 385 55 58.

ENJOY
YOUR
CAR!

KNAC/KNAC Services B.V. 2017. Aan deze brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan in de toepasselijke voorwaarden of diensten- en
productaanbiedingen is vastgelegd.
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Enjoy your car
De auto is veel meer dan een vervoermiddel! Een auto, nieuw of klassiek, roept passie op bij mensen
die genieten van reizen, mooie techniek, van vrijheid. Dat was zo in 1898, het jaar waarin de (K)NAC
door de eerste automobilisten in Nederland werd opgericht, en dat is nu nog steeds zo. Vandaar ook
onze slogan: enjoy your car!
De KNAC voelt zich verwant met autoliefhebbers. Mensen met benzine in het bloed. De club staat deze
ook met raad en daad bij. In de eerste plaats met een bijzonder pakket diensten en (pech)hulpverlening
voor bezitters van auto’s. Zowel moderne als (semi)klassieke voertuigen. We willen de beste zijn
met de behartiging van uw belangen en u – de hedendaagse automobilist die houdt van autorijden –
met raad én daad bijstaan.

Vertegenwoordiging
De auto is een melkkoe. Nagenoeg iedere regering treft,
zeker in tijden van economisch neergang, maatregelen
die nadelig zijn voor de automobilist. Ook wordt de vrijheid van automobilisten langzaam maar zeker beperkt.
Denkt u maar aan rekeningrijden, parkeerbeleid, milieuzones, MRB-vrijstelling voor klassiekers, BPM enz.

Technische & Toeristische informatie
Gaat u op reis? Wilt u advies over de routes of landeninformatie? Verzekeringsvragen? Of heeft u auto-technische vragen? Hiervoor kunnen leden bij onze experts
gratis informatie opvragen. Tevens kunnen
leden eenvoudig via onze webshop clubartikelen of bijvoorbeeld een autobahnvignet bestellen en betalen.

De KNAC spant zich ervoor in om uw belangen direct,
in diverse organen en in (inter)nationale samenwerkingsverbanden te vertegenwoordigen. Internationaal doen we
dat al vele jaren in en via de Féderation Internationale de
l’Automobile (FIA) waarvan de KNAC in 1904 een van de
dertien oprichters was.

Pechhulp in binnen- en buitenland
In samenwerking met de ANWB 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 (al dan niet met aanhanger), motor of
kampeerauto strandt, is een telefoontje voldoende om
adequate hulp op te starten.
Wij bieden zoveel als mogelijk maatwerk, waarbij het
motto is: als u met pech staat dan wordt u geholpen,
ongeacht het voertuig waarmee u rijdt. En altijd inclusief
vervangend vervoer!
Welk pechhulppakket?
Het vriendenlidmaatschap is de basis die toegang geeft
tot vier pechhulppakketten: twee voor alleen dekking
in Nederland: basis en plus. En twee voor dekking in
Nederland en Europa. En ook hier weer een basis- en een
plusdekking.
Daarnaast heeft u nog 2 opties om uit te breiden:
•	Classic Car module (CC) voor auto’s ouder
dan 25 jaar
• Woonplaatsservice (WPS)

KNAC VRIENDENLIDMAATSCHAP
Door het vriendenlidmaatschap bent u lid van de KNAC, heeft u stemrecht
in de Algemene Ledenvergadering en mag u deelnemen aan door de KNAC
georganiseerde evenementen. Tevens krijgt u 8 x per jaar magazine ‘de
Auto’ (inclusief CARROS) toegestuurd en heeft u recht op toeristische en
autotechnische informatie. En kunt u aanvullende pechhulppakketten en
verzekeringen afsluiten.
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BASIS NL

CLASSIC CAR MODULE (CC)

•	sleutel- en transporthulp bij pech in Nederland buiten uw eigen woonplaats
• inclusief vervangend vervoer maximaal 2 dagen

In Nederland:
• keuzevrijheid garage na pech
•	dekking tijdens toer-rally’s en -ritten die georganiseerd worden door of in overeenstemming
met de criteria van NHRF, FIA/FIVA of NRF
• extra korting op de KNAC Classic Car verzekering

PLUS NL (aanvulling op Basis NL)
•
•
•
•

maximaal 5 dagen vervangend vervoer
haal- en brengservice vervangende auto
hotelservice
luxere auto

BASIS NL + EU
•	ook sleutel- en transporthulp bij pech en
ongeval in Europa
• repatriëring
• vervangend vervoer maximaal 15 dagen
• ook voor de aanhangwagen/caravan of camper

In het buitenland:
•	bij import/export van privé doeleinden van
een klassiek voertuig is er wel recht op pechhulp
• repatriëringsgarantie
•	dekking aanhangwagen/trailer inclusief de daarmee
vervoerde klassieker als het trekkende voertuig
uitvalt

WOONPLAATSSERVICE (WPS)
U heeft ook recht op pechhulp in uw eigen woonplaats. Inclusief eventueel vervangend vervoer.

PLUS NL + EU (aanvulling op Basis NL + EU)
•
•
•
•
•

maximaal 30 dagen vervangend vervoer
haal- en brengservice vervangende auto
luxere auto
hotelservice
uitgebreider dekkingsgebied

Een telefoontje
is voldoende om
adequate hulp
op te starten

KORTING
Een partner of gezinslid (woonachtig op hetzelfde adres)
krijgt korting. Het lidmaatschap
is immers persoonlijk, net als het recht op hulp bij pech.
Raadpleeg onze site voor de tarieven.
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of telefonisch: 070 383 16 12.

Wilt u meer weten over onze verzekeringen?
Via onze site www.knac.nl kunt u premies bereken,
een offerte aanvragen of direct een verzekering sluiten.
U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail:
verzekeringen@knac.nl
of bellen: 070 385 55 58.

ENJOY
YOUR
CAR!

KNAC/KNAC Services B.V. 2017. Aan deze brochure kunnen geen andere rechten worden ontleend dan in de toepasselijke voorwaarden of diensten- en
productaanbiedingen is vastgelegd.
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