
Wat is een oldtimerverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan je
oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om
een auto die je niet dagelijks gebruikt, maar die je
alleen gebruikt voor hobby- en plezierritjes. Dekking
voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.
Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie
Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal
7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Aansprakelijkheid (WA)
Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer
veroorzaakt aan anderen of andermans auto of
spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

 

Hulpverlening na een ongeval
We vergoeden onder andere transport van je auto
en vervoer naar huis na een ongeluk.

Keuze: diefstal of total loss
Bij diefstal of total loss krijg je de taxatiewaarde. Dit
is de waarde van de oldtimer op het moment van
taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt
Cascoverzekering, total loss onder de
Allriskverzekering.

Extra informatie
Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn en
opgemaakt door een bij TMV, VRT of FEHAC
aangesloten taxateur.

 

Keuze: schade door brand of
natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem,
een overstroming of een aanrijding met een dier is
verzekerd. Dit valt onder de Beperkt
Cascoverzekering.

Keuze: inbraak
Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd.
En diefstal van en uit de oldtimer ook. Dit valt onder
de Beperkt Cascoverzekering.

 

Keuze: ruitschade
Vergoeding van de reparatie of vervanging van de
ruit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen oldtimer
Als je Volledig Casco (ook wel all risk genoemd)
verzekerd bent, is alle schade aan je oldtimer
verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

 

Keuze: pechhulp
Pechhulp is alleen verzekerd als je een Volledig
Cascoverzekering hebt. In dat geval heb je in het
buitenland recht op vergoeding van de
noodzakelijke hulp langs de weg.

Extra informatie
Er geldt een maximale vergoeding van € 150,- per
gebeurtenis.

Wanneer keren wij niet uit?
Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig
rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En
bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie
Een overzicht van overige uitsluitingen, kun je in
onze polisvoorwaarden lezen.

 

Reparatie
Je kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt geen
maximumvergoeding voor onderdelen.

Eigen risico
Voor schade die valt onder de dekking voor
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening
geldt geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer
is het eigen risico € 225,- per gebeurtenis.

Extra informatie
Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een extra
eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

 

Oldtimerverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze oldtimerverzekering?

 

 

 

 

 

 



Let op
Is je oldtimer € 50.000,- of meer waard, dan dient
deze in een af te sluiten ruimte (zoals een garage)
geparkeerd te worden.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de ingangsdatum die op
de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld
dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de
verzekering dagelijks opzeggen, rekening houdend
met een maand opzegtermijn.

  
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (http://www.vanatotzekerheid.nl) staat uitgebreid waarvoor iemand
wel en niet is verzekerd.
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