
Voorbeeldbrief verzekeraar 
 
 
 
Niet behorende tot de voorbeeldbrief: 
 
Niet alle medewerkers van verzekeraars en/of tussenpersonen zijn bereid, gemachtigd of 
in staat om ‘out of the BUNKER’ te denken. Ervaring leert dat aanpassingen van de 
polisvoorwaarden vaak wèl mogelijk zijn mits men met de juiste persoon spreekt. 
Zeker in dit geval zullen verzekeraars geïnteresseerd zijn. De BUNKER in plaats van een 
ketting is veel diefstalbestendiger dan een ART-slot met ketting in combinatie met een 
stuurslot. 
Zorg dat je met de juiste persoon spreekt. 

 
 
 

• Kopieer de tekst èn plaatjes hieronder, 
• Plak het in een mail, 
• Vul je gegevens in, 
• Mail het naar je verzekeraar. 
• (Je kan natuurlijk ook de PDF invullen en mailen) 

 
 
 

  



Geachte verzekeraar 
U ontvangt dit bericht omdat ik voornemens ben een beveiligingsproduct voor mijn motor / 
motorscooter / bromscooter aan te schaffen. Als verzekerde wil ik dat graag aan u 
voorleggen. 
 
Beveiligingsproduct 
Ik ben voornemens een BUNKER* aan te schaffen. Een BUNKER is een zeer zware, 
solide ijzeren constructie, die met beveiligde bouten wordt verankerd aan de ondergrond 
en waarin het voorwiel geklemd wordt. De BUNKER komt in plaats van de ketting en/of het 
slot op de remschijf. Na het inrijden wordt er een hoogwaardige gehard stalen pen door het 
voorwiel geschoven en afgesloten met een slot** waardoor de pen aan de constructie vast 
zit en de motor niet meer verwijderd kan worden. De constructie omsluit de cruciale delen 
(voorwielbouten, de gehard stalen pen en het slot) waardoor bekende diefstaltechnieken 
zoals impact, rollen, heffen, knippen, losbouten en slijpen onmogelijk of zéér tijdrovend 
worden. 
 
Hierdoor ontstaat maximale vertraging tegen diefstal en een zeer hoge mate van 
beveiliging. 
 
De BUNKER is geen slot maar een ‘alternatieve ketting’. Het bestaande ART-slot zal 
gebruikt worden. De BUNKER in plaats van een ketting is veel diefstalbestendiger dan een 
ART-slot met ketting in combinatie met een stuurslot. 
De aanschaf van een BUNKER vergt een aanzienlijke investering van mijn kant. Een 
consequentie van het gebruik van een BUNKER is dat het stuurslot niet gebruikt kan 
worden aangezien het voertuig er recht ingereden wordt en het stuur dus recht staat. Een 
BUNKER biedt echter een vele malen hogere beveiliging dan een stuurslot. 
 
* Het te gebruiken slot is van het type remschijfslot en zal ART goedgekeurd zijn. 
** voor informatie: www.bikinglane.nl, arie@bikinglane.nl, +31 653 81 84 98. 
 
Zou U mij willen mailen wat de gevolgen zijn van het gebruik van een BUNKER voor mijn 
polis en/of dekking. 
 
 
Naam verzekerde:  ......................................................................... 
 
E-mail verzekerde:  ......................................................................... 
 
Telefoon verzekerde: ......................................................................... 
 
Polisnummer:  ......................................................................... 
 
Datum:   ......................................................................... 
 
Plaats:   ......................................................................... 
 
 
 
Handtekening:  ......................................................................... 
 

 


