Wat u ook rijdt,
bij de KNAC zit
u altijd goed!

De club voor echte autoliefhebbers en levensgenieters
Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC). De grootste
én oudste autoclub van Nederland. Al sinds 1898 zijn wij er voor iedereen die geniet
van mooie auto’s en zorgeloos autorijden. Of u nu een moderne auto, youngtimer of
klassieker rijdt, bij de KNAC zit u altijd goed.
Inspirerend autoplezier
Al meer dan 12.500 echte autoliefhebbers en
levensgenieters zijn lid van de KNAC. Zij profiteren
van volop voordeel, bijzondere evenementen,
aantrekkelijk geprijsde verzekeringen en eersteklas
pechhulp. Maar meer nog genieten onze leden van
inspirerend veel autoplezier en het echte clubgevoel.
Persoonlijk contact
Onze leden zijn trots en zuinig op hun auto’s. De
KNAC begrijpt dat als geen ander. Wij kennen u,
weten wat u beweegt, delen onze kennis en ervaring

met u en staan u persoonlijk te woord. Telefonisch,
maar ook tijdens exclusieve auto-evenementen,
mooie ritten en informatieve bijeenkomsten.
Belangenbehartiging
Onbezorgd autorijden, kan dat eigenlijk nog wel?
Tal van overheidsmaatregelen, files, milieuzones en
de stikstofproblematiek dwingen ook de KNAC na te
denken over duurzame oplossingen die autorijden
schoon, veilig en betaalbaar houden. We maken
ons daar hard voor en behartigen de belangen van
automobilisten, nationaal én internationaal.

De KNAC Breakdown Service
De KNAC Breakdown Service biedt pechhulp in
Nederland en Europa. Kies voor het basispakket of
het pluspakket en breid uw pakket desgewenst uit
met de Classic Car Module en/of Woonplaatsservice.

PECHHULP NEDERLAND
• Keuze uit pechhulp basis
en pechhulp plus
• Inclusief 2 of 5 dagen
vervangend vervoer
• Transport van uw voertuig
naar de garage van uw
keuze
PECHHULP
NEDERLAND

PECHHULP IN HEEL
EUROPA
• Keuze uit pechhulp basis
en pechhulp plus
• Inclusief 15 of 30 dagen
vervangend vervoer
• Repatriëring van de auto,
motor, caravan of camper
PECHHULP IN
HEEL EUROPA

Uw pechhulp is persoonsgebonden en geldt voor een
onbeperkt aantal kentekens. Ook krijgen gezinsleden
korting. Wat u ook rijdt, bij pech onderweg neemt de
KNAC u alle zorgen uit handen.

CLASSIC CAR MODULE

WOONPLAATSSERVICE

• Voor voertuigen ouder
dan 25 jaar
• Repatriëringsgarantie
• Dekking tijdens rally’s en
import/export

• Ook in uw eigen
woonplaats
• Hulp bij u voor de deur
• Inclusief 2 of 5 dagen
vervangend vervoer

CLASSIC CAR
MODULE

WOONPLAATS
SERVICE

Autoverzekeringen voor elk type auto
De KNAC biedt zeer complete autoverzekeringen, die
naadloos aansluiten bij uw wensen en de auto’s die u
koestert. Met uitstekende polisvoorwaarden én een
aantrekkelijke premie. Voor klassiekers, youngtimers

en moderne auto’s, van WA tot All Risk. Wij regelen
een vlotte overstap en zeggen uw bestaande
verzekeringen voor u op.

MODERNE AUTO

YOUNGTIMER

KLASSIEKER

OVERIGE VERZEKERINGEN

• 3 jaar nieuw-/dagwaarde
• Aantrekkelijke premies
en gunstige voorwaarden
• Bonusbescherming
• Korting ervaren rijders

• Verzekeren tegen
taxatiewaarde
• Extra lage premies
• Overname elders
opgebouwde
bonuskorting

• FEHAC-goedgekeurde
polisvoorwaarden
• Winterstopkorting
• Extra korting bij meer
klassiekers
• Gratis rechtsbijstand

Onder andere:
• Motorverzekering
• Caravanverzekering
• Reis- en annulerings
verzekering

VERZEKER UW
MODERNE AUTO

VERZEKER UW
YOUNGTIMER

VERZEKER UW
KLASSIEKER

OVERIGE
VERZEKERINGEN

De
KNAC-leden
top 10
Het KNAC-lidmaatschap is de mooiste route
op weg naar inspirerend veel autoplezier.
Wij vroegen onze leden waarom zij lid zijn:

1

Uitstekende pechhulppakketten met extra
voordelen in binnen- en buitenland

2

Altijd-terug-garantie van de klassieker
en keuzevrijheid garage na pech

3

Voordelige autoverzekeringen met
uitstekende voorwaarden

4

Belangenbehartiging op nationaal
en internationaal (FIA) niveau

5

Acht keer per jaar het fraaie
magazine ‘De Auto’

6

Exclusieve ledenevenementen
zoals taxatiedagen, toerritten en
fabrieksbezoeken

7

Gratis autotechnisch advies en
voorlichting

8

Gratis internationaal rijbewijs

9

KNAC-badge

10

Korting en voordeel op vertoon
van de lidmaatschapspas

Het KNAC Vriendenlidmaatschap

KNAC-leden ontmoeten elkaar graag.
Daarom organiseren we bijzondere
evenementen zoals rally’s, toerritten,
cars & coffee bijeenkomsten en taxatie
dagen. Ook komen we elkaar tegen
bij de verschillende merkenclubs en
organiseren we speciale reizen voor
autoliefhebbers. Samen genieten van
autorijden en mooie auto’s is nu
eenmaal leuker dan alleen.

Sluit u KNAC-pechhulp af, dan wordt
u automatisch Vriendenlid. U kunt echter
ook Vriendenlid zonder pechhulp worden.
U ontvangt dan de exclusieve bronzen
KNAC-badge en het magazine ‘De Auto’.
Bovendien profiteert u van korting op
verzekeringen, ledenvoordeel, een gratis
internationaal rijbewijs en technische
en toeristische informatie.

Magazine De Auto

U vindt het op KNAC.nl

Autorijden is fantastisch. Dat gevoel
ervaart u ook als u het KNAC-magazine
‘De Auto’ leest. Dit kleurrijke auto
magazine laat u genieten van de
prachtigste reportages, uitgebreide
autotests, inspirerende achtergrond
verhalen en meer. U ontvangt het
magazine maar liefst acht keer per jaar.
Exclusief voor KNAC-leden.

Op www.knac.nl vindt u een antwoord
op al uw vragen over het KNAC-lidmaat
schap, de Breakdown Service en onze
verzekeringen. U kunt online premies
berekenen, een pechhulppakket samen
stellen of lid worden.

Informatie of persoonlijk advies? Mail dan naar ledenservice@knac.nl of bel 070 - 383 16 12.
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Clubevenementen en autoreizen

