
 

  

 
Autoverzekeringen: Maatwerk! 

CarWise Assurantiën is specialist in het vinden van 

maatwerk oplossingen voor het verzekeren van 

wagenparken bij autoverhuurders, leasemaatschappijen en 

autodealers. Via CarWise Assurantiën kunt u zowel het 

verduisteren van huurauto’s verzekeren als een dagpolis 

afsluiten voor uw demonstratie en/of vervangend vervoer 

auto’s.  

Deze polis vult de bestaande garagepolis aan. Desgewenst 

kunt u als dealerbedrijf uw volledige garageverzekering, of 

als leasemaatschappij, de vlootdekking aan ons 

uitbesteden.  

 
Uw voordelen  

 Maatwerk oplossingen 

 Optimale voorwaarden  

 Scherpe premies op basis van collectiviteit 

 CarWise maakt periodiek een benchmark 

 CarWise kent uw bedrijf en is uw aanspreekpunt  

voor verzekeringen 

 CarWise behartigt uw belangen bij verzekeraars 

 

Waarborgen 

CarWise Assurantiën voldoet aan de laatste eisen van de 

WFT (Wet Financieel toezicht) en treedt op als erkend 

assurantie tussenpersoon. Onze specialisatie is het 

verzorgen van schadedekkingen van automotive 

producten. Onze medewerk(st)ers scholen we permanent 

om onze klanten van de juiste adviezen te voorzien. Voor u 

een zekerheid extra! 

 

Standaard biedt CarWise 

Assurantiën een dekking 

tegen verduistering aan. 

Verder kunt u aanvullend 

een dagpolis afsluiten voor 

demo’s en/of vervangend 

vervoer voor auto’s.  



 

  

Op onze site vindt u ook onze WFT Dienstenwijzer. Hierin 

leest u hoe wij ons assurantie aanbod hebben 

georganiseerd. Wij zijn tevens wettelijk aangesloten bij 

Kifid, het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening. 

 

Wie is de verzekeraar?  

De risico’s van de bij CarWise aangemelde kentekens 

worden door verschillende verzekeraars gedragen. Er vindt 

periodiek overleg plaats met verzekeraars om ons 

dienstenpakket te verbeteren. Door de expertise en de 

inkoopkracht van CarWise Assurantiën, kunnen wij u altijd 

een interessante maatwerkoplossing bieden. Met een 

verzekerde vloot van enkele duizenden auto’s bent u met 

uw park van een goed aanbod ‘verzekerd’. 

 

Meer informatie 

Nieuwsgierig? Wellicht tijd voor een uitgebreide 

kennismaking.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 

accountmanager of onze Assurantie binnendienst. 

 

CarWise Assurantiën B.V. 

www.carwise.nl (onder rubriek Rental) 

info@carwise.nl 

00 31 (36) 538 20 60 

Almere, Nederland 

 

Wij spannen ons in om  

te zorgen dat uw 

verzekeringen zo goed 

mogelijk blijven aansluiten 

bij uw zakelijke 

omstandigheden. 

 


