
Naam verzekeringsadviseur  agentennummer  
Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer:

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters  geboortedatum m/v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

rijbewijs sinds

2 Eigenaar � zelfde als verzekeringsnemer � anders, te weten 

3 Geregelde bestuurder(s) � verzekeringnemer � andere bestuurder

naam en voorletters  geboortedatum m/v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

rijbewijs sinds

Heeft één van hen kwalen of gebreken? � nee � ja*

Is aan één van hen wel eens de rijbevoegdheid ontzegd? � nee � ja*

Zijn er bijzondere bepalingen gesteld ten aanzien van het rijbewijs van één van de bestuurders? � nee � ja*

* indien met “ja” beantwoord, hier graag toelichten 

4 Vorige verzekeringen/schadevrije jaren

Is dit de eerste klassieker van aanvrager/bestuurder? � nee  � ja aantal schadevrije jaren 

Naam vorige verzekeraar polisnummer vorige verzekering 

Heeft u of één van de geregelde bestuurders in de laatste 5 jaar (diefstal)schade aan of met een motorrijtuig gehad? � nee  � ja*

* indien met “ja” beantwoord, hier graag toelichten

schadedatum schade oorzaak schadebedrag 

5 Te verzekeren klassieker

merk type

kenteken meldcode

afg. datum kent.bew. deel 1 ledig gewicht kg

motorvermogen pk     aantal zitplaatsen

bouwjaar chassisnummer

brandstof � benzine � diesel* � LPG* * acceptatie in overleg

soort auto � personenauto � sportauto � cabriolet � anders, nl. 

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE KLASSIEKERVERZEKERING
Uw klassieker is het waard goed verzekerd te zijn. De wei-

nige dagen dat u er mee rijdt moet u zorgeloos doorbrengen.
Mocht er wat gebeuren, dan moet u kunnen rekenen op
uitstekende hulpverlening en natuurlijk een snelle schade-

behandeling. Verder verlangt elke klassieker weer een aparte
benadering en moet u niet meer premie betalen dan nodig is.
Met onze Klassiekerverzekering kunt u uw klassieker op maat
verzekeren.

De Klassiekerverzekering, met uitzondering van Hobbytimers en
Sporttimers (zie definities verderop in deze folder), is alleen bestemd
voor personenauto’s vanaf 25 jaar en ouder, waarvan reeds een merken-
club bestaat, die als verzamelobject kunnen worden aangemerkt en (ter
indicatie) waarvan de huidige waarde het niveau benadert van de oor-
spronkelijke cataloguswaarde. Er moet sprake zijn van uitsluitend recre-
atief en/of hobbymatig gebruik en de klassieker mag niet bestemd zijn
voor dagelijks verkeer. Bij ander gebruik, bijvoorbeeld bij woon-/werk-
verkeer, is onze reguliere autoverzekering van toepassing. Vandaar dat
het jaarkilometrage beperkt is tot maximaal 7.500 km.

Hulpverlening Nederland
Uiteraard bestaat altijd recht op uitgebreide hulpverlening in Nederland
bij pech, ziekte of ongeval.

Wettelijke aansprakelijkheid
Tot € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Beperkt casco
• De Beperkt cascoverzekering verzekert de klassieker tegen een aantal

belangrijke risico’s zoals brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade
tijdens transport en verduistering.

• Eigen risico: € 130,-.

Volledig casco
• De Volledig cascoverzekering gaat nog een stap verder door ook

dekking te bieden voor risico’s als botsen, slippen, te water/van de
weg raken en kwaadwillige beschadiging.

• Eigen risico: € 130,-, als de bestuurder van de klassieker jonger is dan
24 jaar, is het eigen risico € 200,-.

Een vrijwillig extra eigen risico levert aantrekkelijke premiekorting op.

Hulpverlening Europa
Wanneer de klassieker ook in het buitenland wordt gebruikt kan het
dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa waar-
bij, ongeacht de waarde van de klassieker, een altijd-terughaal-garantie
geldt.

Ongevallen inzittenden
De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met de dekking
Ongevallen inzittenden, waarbij de verzekerde inzittende, ongeacht
de schuldvraag, recht heeft op een uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of bij een
noodreparatie langs de weg.

Verhaalservice-extra
Een passende dekking voor het verhalen van schade geleden tijdens ver-
keersdeelname met de klassieker.

Rechtsbijstand
Deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens
verkeersdeelname maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen
rond het bezit en gebruik van de klassieker.

Verzekeringsgebied
Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Hulpverle-
ning in Nederland is altijd verzekerd, uitbreiding naar Europa is mogelijk.

Acceptatie
Onder voorbehoud van de in aanmerking komende bouwjaren is een
indicatie voor acceptatie of de klassieker voorkomt in het boek ‘De
Onschatbare Klassieker’ of ‘De Oldtimer Catalogus’. Voor het dagelijks
vervoer dient verzekerde (en de regelmatige bestuurder) te beschikken
over een andere (personen)auto.

Voor de volgende categorieën klassiekers kunnen afwijkende premies
en/of voorwaarden gelden:
• modellen met een taxatiewaarde boven € 50.000,-
• andere voertuigen dan personenauto’s
Neem hiervoor contact op met onze afdeling ATP-Premie, telefoon: 
020-651 55 55.

Diefstalpreventie
Moderne personenauto’s worden vaker dan voorheen voorzien van
beveiliging. Hierdoor vindt een verschuiving in diefstallen plaats naar
oudere personenauto’s Een goede beveiliging van de kostbare en
zeldzame klassieker is hierdoor helaas noodzakelijk geworden. Indien
gekozen wordt voor (Beperkt) cascodekking gelden de volgende
diefstalpreventie-eisen:

Waarde klassieker Diefstalpreventie-eis

Vanaf € 10.000,- tot € 37.500,- SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 1 + stalling in
een afgesloten ruimte

Vanaf € 37.500,- tot € 50.000,- SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 3 + stalling in
een afgesloten ruimte

Vanaf € 50.000,- en hoger SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 5 + stalling in
een afgesloten ruimte

Collecties vanaf € 50.000,- Minimaal Borg klasse 2 goed-
gekeurde inbraakbeveiliging van
de stallingruimte.
Het Borgcertificaat dient vooraf
overgelegd te worden.

Borgcertificaat: kwaliteitswaarborg dat de beveiliging is aangebracht door
een erkend bouwkundig beveiligingsbedrijf.

SCM klasse 1: minimaal tweevoudige automatische blokkering (start-
motor + extra blokkering)

SCM klasse 3: dubbele automatische blokkering, detectie, alarmering
alsmede een sabotagesignalering, uitgebreid met helling-
detectie, gecodeerde verbinding tussen sirene en cen-
trale.

SCM klasse 5: SCM klasse 3 + stand alone of geïntegreerd voertuig-
volgsysteem.

Taxatie
Bij Beperkt en Volledig casco is overlegging van een (kopie)taxatierap-
port (niet ouder dan 6 maanden) en foto’s van 4 zijden van de klassieker
noodzakelijk met uitzondering van Sporttimers die niet ouder zijn dan
11 jaar waarbij altijd wordt uitgegaan van de dagwaarde. Taxatie-
rapporten van officiële expertisebureaus en van de meeste bij de FEHAC
aangesloten merkenclubs worden geaccepteerd als deskundigentaxatie
op basis van art. 275 WvK.

Basis schadevergoeding
• Bij de (Beperkt) cascodekking wordt altijd uitgegaan van de getaxeerde

waarde (maximaal 36 maanden) met uitzondering van Sporttimers tot
en met 10 jaar oud waarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde.

• Bij gedeeltelijke schade wordt uitgegaan van de gangbare onderdelen-
prijzen (mits voorradig), de laatst gangbare onderdelenprijzen, dan
wel de kosten voor de aanmaak van onderdelen (custom build). Bij
zelfarbeid vindt eveneens vergoeding van het arbeidsloon plaats.

• Geluidsapparatuur is standaard tot € 500,- meeverzekerd.
• Losse onderdelen/accessoires zijn, door opneming in het verzekerde

bedrag, mee te verzekeren.

AANVRAAG KLASSIEKERVERZEKERING

VOOR WELKE AUTO’S?

DEKKING

UITBREIDINGEN

BIJZONDERHEDEN

Premieberekening
De premie voor de klassiekerverzekering is gebaseerd op:
• keuzeperiode (jaar of zomertijd)
• kilometrage
• bouwjaar
• leeftijd verzekerde/regelmatige bestuurder
• motorvermogen (in pk)
• taxatiewaarde van de klassieker in het geval van Beperkt en Volledig

casco (inclusief waarde losse onderdelen/accesoires) met uitzon-
dering van de Sporttimers tot en met 10 jaar oud waarbij altijd wordt
uitgegaan van de dagwaarde.

Zomertijd
De klassiekerliefhebber die niet in de wintermaanden de weg opgaat
heeft de mogelijkheid om te kiezen voor het voordelige zomertijdtarief. 
Buiten de zomertijd wordt geen uitkering, hulp of rechtsbijstand ver-
leend voor de volgende risico’s:
• Wettelijke aansprakelijkheid
• Botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen
• Kwaadwillige beschadiging 
Zomertijd is de in Nederlandse geldende zomertijd conform ‘het besluit
tot vaststelling van de zomertijd’. De overige dekkingen zoals brand en
diefstal blijven gedurende het hele jaar van kracht.

3.000 km 5.000 km 7.500 km
zomertijd jaar zomertijd jaar zomertijd jaar

Veteraan 
(ouder dan 1949)

WA € 29,- € 39,- € 42,- € 56,- € 55,- € 74,-    
Volledig casco 0,8% 1,1% 1,1% 1,5% 1,5% 2,0%

Oldtimer 
(ouder dan 1971)

WA € 35,- € 47,- € 51,- € 68,- € 67,- € 89,-
Beperkt casco 0,6% 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 1,2%
Volledig casco 1,0% 1,3% 1,4% 1,9% 1,8% 2,4%

Youngtimer 
(ouder dan 24 jaar)

WA € 41,- € 55,- € 60,- € 80,- € 79,- € 105,-    
Beperkt casco 0,8% 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 1,4%   
Volledig casco 1,1% 1,5% 1,7% 2,2% 2,1% 2,8%

Hobbytimer
(ouder dan 19 jaar)

WA € 72,- € 96,- € 105,- € 140,- € 138,- € 184,-    
Beperkt casco 1,1% 1,4% 1,3% 1,7% 1,5% 2,0%   
Volledig casco 1,6% 2,1% 2,3% 3,1% 2,9% 3,9%

Sporttimer 
(tot 20 jaar oud)

WA € 103,- € 138,- € 150,- € 200,- € 197,- € 263,-   
Beperkt casco 1,4% 2,0% 1,7% 2,4% 2,0% 2,8%  
Volledig casco 2,1% 3,0% 2,5% 3,5% 3,1% 4,5%

PREMIE

Lees verder op achterzijde.



Uw verzekeringsadviseur.

Plezier verzekerd
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DE SPECIALIST IN REIS- EN RECREATIEVERZEKERINGEN

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én

aan de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan

ook verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd 

recreatieplezier. Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de

verzekeringen van de Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

Is de klassieker voorzien van een alarminstallatie? � nee � ja, merk en type 
Is er een andere anti-diefstalvoorziening? � nee � ja, merk en type 
In welke ruimte wordt de klassieker gestald? � garage aan huis � anders, nl. 
Hoe is/wordt deze ruimte afgesloten?
Bevinden zich meerdere klassiekers in deze ruimte? � nee � ja
getaxeerde waarde (kopie taxatierapport bijvoegen) € incl. btw
aankoopbedrag € incl. btw
waarde mee te verzekeren onderdelen/accessoires € incl. btw
waarde geluidsapparatuur boven € 500,- € incl. btw
6 Gebruik
Hoe wordt de klassieker gebruikt? � uitsluitend recreatief � verhuur met vaste chauffeur � anders, te weten 
Acceptatie van een klassieker die in gebruik is voor woon/werkverkeer is niet mogelijk.
Kilometerstand km/miles (ook op te geven bij uitsluitend WA dekking)
Is de kilometer/miles teller in werkvaardige toestand? � ja � nee, toelichting 
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?* � max. 3.000 km � max. 5.000 km � max. 7.500 km
* Maak een zorgvuldige schatting van het aantal kilometers dat u jaarlijks verwacht te rijden. Meldt overschrijding van het toegestane aantal kilome-
ters in een verzekeringsjaar direct aan de Europeesche. Bij constatering van overschrijding zonder voorafgaande melding wordt een toeslag in reke-
ning gebracht en wordt de klassieker opnieuw ingeschaald.
Hoeveel dagen per jaar wordt gebruik gemaakt van de klassieker? dagen
Hoeveel denkt u hiervan buiten Nederland door te brengen? dagen
Bent u lid van een merkenclub? � nee � ja     Zo ja, welke club 
Gegevens van de personenauto voor dagelijks gebruik* van aanvrager en geregelde bestuurder. 
Merk en type kenteken
Verzekerd bij polisnummer
* De aanwezigheid van een personenauto voor dagelijks gebruik is een voorwaarde voor acceptatie.
7 Tarief
� Veteraan � Oldtimer � Youngtimer � Hobbytimer � Sporttimer
8 Gewenste dekking
� WA (verplicht)
� Zomerdekking óf   � Jaardekking (verplicht aankruisen)
� Beperkt casco
� Volledig casco met een extra eigen risico van: � € 0,- � € 500,- � € 750,- 
� Hulpverlening Europa � € 1.000,- � € 1.500,- � € 2.000,-
� Ongevallen inzittenden: aantal zitplaatsen te verzekeren combinatie  (zie premietabel)
� Verhaalservice-extra
� Motorrijtuigrechtsbijstand
9 Bijlage(n)
Bij Beperkt en Volledig cascoverzekering:
taxatierapport bijgevoegd � ja � nee, volgt binnen dagen
foto’s klassieker bijgevoegd (van vier zijden) � ja � nee, volgen binnen dagen
10  Premiebetaling 
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden of per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden (toeslag 3%) � per 3 maanden (toeslag 4%) � per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
11 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand 
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. zie vervolg aanvraag 

Let op! Vraag 12 volledig invullen.

12 Overige mededelingen

Is aan u, de regelmatige bestuurder(s) of enige verzekerde ooit een

verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden

gesteld?

� nee  � ja, graag toelichten

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aan-

vraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroorde-

ling in de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die

worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die

tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren,

strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee  � ja, graag toelichten

Ondergetekende verklaart dat:
- de te verzekeren klassieker in goede staat van onderhoud verkeert en vrij van schade is.
- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is onderge-

tekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar
en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog
niet is gebeurd.

- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en
volledig zijn.

Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien
bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst
kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats Datum 

Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche
Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag
kenbaar maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voor-
waarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde
ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens
en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van
het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voort-
vloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepas-
sing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatie-
centrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de
daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voor-
gelegd aan: 
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-

Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

✓

Vervolg van voorzijde.

Definities
Aan de hand van de volgende definities kan bepaald worden welk tarief
van toepassing is.
Veteraan: alle sport- en personenauto’s ouder dan bouwjaar 1949 voor
uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Oldtimer: alle sport- en personenauto’s ouder dan bouwjaar 1971 voor uit-
sluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Youngtimer: alle sport- en personenauto’s ouder dan 24 jaar voor uit-
sluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Hobbytimer: sport- en personenauto’s ouder dan 19 jaar, in type en uit-
voering van de normale productie uitvoering afwijkend, met een beperk-
te oplage en uitsluitend voor recreatief en/of hobbymatig gebruik naast
de dagelijkse auto.
Sporttimer: sportauto’s tot 20 jaar oud waaronder vallen exoot, coupé,
cabriolet, grand-tourismo, kitcar en replica uitvoeringen met 2 of 2+2
zitplaatsen (dus geen 4 persoons) uitsluitend voor recreatief gebruik
naast de dagelijkse auto. Zie voor een compleet overzicht onze website,
www.europeesche.nl.

Afhankelijk van de leeftijd van de regelmatige bestuurder en het motor-
vermogen (in pk) wordt de WA premie voor Hobbytimers en
Sporttimers met een toeslag verhoogd en geldt een hoger verplicht
extra eigen risico bij Volledig cascodekking volgens onderstaande tabel:

Leeftijd regelmatige bestuurder
tot en met 29 jaar 30 jaar en ouder

Motorvermogen Toeslag Extra ER Toeslag Extra ER
t/m 150 pk 0% € 370,- 0% € 170,-
151 t/m 250 pk 50% € 620,- 0% € 370,-
251 t/m 300 pk geen acceptatie mogelijk 50% € 620,-
Boven 300 pk geen acceptatie mogelijk 100% € 870,- 

Tegen premiekorting is het bij volledige cascodekking mogelijk om vrij-
willig een extra eigen risico te kiezen. Dit is niet mogelijk indien sprake
is van een verplicht extra eigen risico. De korting wordt berekend over
de bruto cascopremie.

Vrijwillig extra eigen risico. € 500,- € 750,- € 1.000,- € 1.500,- € 2.000,-
Taxatiewaarde
€ 7.000,- t/m € 50.000,- 20% 25% 30% 35% 40%
€ 50.001,- t/m € 75.000,- 15% 20% 25% 30% 35%
€ 75.001,- t/m € 150.000,- 5% 10% 15% 20% 25%

Uitbreidingen
- Hulpverlening Nederland gratis
- Hulpverlening Europa € 15,-
- Verhaalservice-extra € 15,-
- Rechtsbijstand € 20,-

Ongevallen inzittenden Verzekerde bedragen
Combinatie Overlijden Algehele blijvende Premie 

invaliditeit per zitplaats
1 € 7.500,- € 15.000,- € 2,25
2 € 10.000,- € 20.000,- € 3,00
3 € 12.500,- € 25.000,- € 3,75 
4 € 15.000,- € 30.000,- € 4,50
5 € 17.500,- € 35.000,- € 5,25
6 € 20.000,- € 40.000,- € 6,00 

Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging.

Kosten/assurantiebelasting
De poliskosten bedragen € 8,50. Bij prolongatie wordt € 0,60 in reke-
ning gebracht. Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschul-
digd (niet over de premie voor Ongevallen inzittenden). 

Attentie
Als u de Klassiekerverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche
Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zo betaalt u slechts
éénmaal poliskosten voor al uw pakketverzekeringen, kunt u zonder
toeslag in termijnen betalen en heeft u recht op pakketkorting
oplopend tot en met 9%. Vanaf 2 verzekeringen is er al sprake van een
pakketpolis! 

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

KLASSIEKER
VERZEKERING

Plezier verzekerd



Naam verzekeringsadviseur  agentennummer  
Betreft: � nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis  � ja � nee

� wijziging verzekering, polis-/pakketnummer:

Voorgestelde ingangsdatum

Is voorlopige dekking verleend? � nee � ja, datum 

door � uw verzekeringsadviseur � de Europeesche

1 Verzekeringnemer

naam en voorletters  geboortedatum m/v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

rijbewijs sinds

2 Eigenaar � zelfde als verzekeringsnemer � anders, te weten 

3 Geregelde bestuurder(s) � verzekeringnemer � andere bestuurder

naam en voorletters  geboortedatum m/v

straat huisnummer

plaats postcode

telefoonnummer nationaliteit

huidig beroep/bedrijf bank-/gironummer

rijbewijs sinds

Heeft één van hen kwalen of gebreken? � nee � ja*

Is aan één van hen wel eens de rijbevoegdheid ontzegd? � nee � ja*

Zijn er bijzondere bepalingen gesteld ten aanzien van het rijbewijs van één van de bestuurders? � nee � ja*

* indien met “ja” beantwoord, hier graag toelichten 

4 Vorige verzekeringen/schadevrije jaren

Is dit de eerste klassieker van aanvrager/bestuurder? � nee  � ja aantal schadevrije jaren 

Naam vorige verzekeraar polisnummer vorige verzekering 

Heeft u of één van de geregelde bestuurders in de laatste 5 jaar (diefstal)schade aan of met een motorrijtuig gehad? � nee  � ja*

* indien met “ja” beantwoord, hier graag toelichten

schadedatum schade oorzaak schadebedrag 

5 Te verzekeren klassieker

merk type

kenteken meldcode

afg. datum kent.bew. deel 1 ledig gewicht kg

motorvermogen pk     aantal zitplaatsen

bouwjaar chassisnummer

brandstof � benzine � diesel* � LPG* * acceptatie in overleg

soort auto � personenauto � sportauto � cabriolet � anders, nl. 

+ + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E  V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE KLASSIEKERVERZEKERING
Uw klassieker is het waard goed verzekerd te zijn. De wei-

nige dagen dat u er mee rijdt moet u zorgeloos doorbrengen.
Mocht er wat gebeuren, dan moet u kunnen rekenen op
uitstekende hulpverlening en natuurlijk een snelle schade-

behandeling. Verder verlangt elke klassieker weer een aparte
benadering en moet u niet meer premie betalen dan nodig is.
Met onze Klassiekerverzekering kunt u uw klassieker op maat
verzekeren.

De Klassiekerverzekering, met uitzondering van Hobbytimers en
Sporttimers (zie definities verderop in deze folder), is alleen bestemd
voor personenauto’s vanaf 25 jaar en ouder, waarvan reeds een merken-
club bestaat, die als verzamelobject kunnen worden aangemerkt en (ter
indicatie) waarvan de huidige waarde het niveau benadert van de oor-
spronkelijke cataloguswaarde. Er moet sprake zijn van uitsluitend recre-
atief en/of hobbymatig gebruik en de klassieker mag niet bestemd zijn
voor dagelijks verkeer. Bij ander gebruik, bijvoorbeeld bij woon-/werk-
verkeer, is onze reguliere autoverzekering van toepassing. Vandaar dat
het jaarkilometrage beperkt is tot maximaal 7.500 km.

Hulpverlening Nederland
Uiteraard bestaat altijd recht op uitgebreide hulpverlening in Nederland
bij pech, ziekte of ongeval.

Wettelijke aansprakelijkheid
Tot € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Beperkt casco
• De Beperkt cascoverzekering verzekert de klassieker tegen een aantal

belangrijke risico’s zoals brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade
tijdens transport en verduistering.

• Eigen risico: € 130,-.

Volledig casco
• De Volledig cascoverzekering gaat nog een stap verder door ook

dekking te bieden voor risico’s als botsen, slippen, te water/van de
weg raken en kwaadwillige beschadiging.

• Eigen risico: € 130,-, als de bestuurder van de klassieker jonger is dan
24 jaar, is het eigen risico € 200,-.

Een vrijwillig extra eigen risico levert aantrekkelijke premiekorting op.

Hulpverlening Europa
Wanneer de klassieker ook in het buitenland wordt gebruikt kan het
dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa waar-
bij, ongeacht de waarde van de klassieker, een altijd-terughaal-garantie
geldt.

Ongevallen inzittenden
De Klassiekerverzekering kan worden uitgebreid met de dekking
Ongevallen inzittenden, waarbij de verzekerde inzittende, ongeacht
de schuldvraag, recht heeft op een uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of bij een
noodreparatie langs de weg.

Verhaalservice-extra
Een passende dekking voor het verhalen van schade geleden tijdens ver-
keersdeelname met de klassieker.

Rechtsbijstand
Deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens
verkeersdeelname maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen
rond het bezit en gebruik van de klassieker.

Verzekeringsgebied
Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Hulpverle-
ning in Nederland is altijd verzekerd, uitbreiding naar Europa is mogelijk.

Acceptatie
Onder voorbehoud van de in aanmerking komende bouwjaren is een
indicatie voor acceptatie of de klassieker voorkomt in het boek ‘De
Onschatbare Klassieker’ of ‘De Oldtimer Catalogus’. Voor het dagelijks
vervoer dient verzekerde (en de regelmatige bestuurder) te beschikken
over een andere (personen)auto.

Voor de volgende categorieën klassiekers kunnen afwijkende premies
en/of voorwaarden gelden:
• modellen met een taxatiewaarde boven € 50.000,-
• andere voertuigen dan personenauto’s
Neem hiervoor contact op met onze afdeling ATP-Premie, telefoon: 
020-651 55 55.

Diefstalpreventie
Moderne personenauto’s worden vaker dan voorheen voorzien van
beveiliging. Hierdoor vindt een verschuiving in diefstallen plaats naar
oudere personenauto’s Een goede beveiliging van de kostbare en
zeldzame klassieker is hierdoor helaas noodzakelijk geworden. Indien
gekozen wordt voor (Beperkt) cascodekking gelden de volgende
diefstalpreventie-eisen:

Waarde klassieker Diefstalpreventie-eis

Vanaf € 10.000,- tot € 37.500,- SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 1 + stalling in
een afgesloten ruimte

Vanaf € 37.500,- tot € 50.000,- SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 3 + stalling in
een afgesloten ruimte

Vanaf € 50.000,- en hoger SCM goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 5 + stalling in
een afgesloten ruimte

Collecties vanaf € 50.000,- Minimaal Borg klasse 2 goed-
gekeurde inbraakbeveiliging van
de stallingruimte.
Het Borgcertificaat dient vooraf
overgelegd te worden.

Borgcertificaat: kwaliteitswaarborg dat de beveiliging is aangebracht door
een erkend bouwkundig beveiligingsbedrijf.

SCM klasse 1: minimaal tweevoudige automatische blokkering (start-
motor + extra blokkering)

SCM klasse 3: dubbele automatische blokkering, detectie, alarmering
alsmede een sabotagesignalering, uitgebreid met helling-
detectie, gecodeerde verbinding tussen sirene en cen-
trale.

SCM klasse 5: SCM klasse 3 + stand alone of geïntegreerd voertuig-
volgsysteem.

Taxatie
Bij Beperkt en Volledig casco is overlegging van een (kopie)taxatierap-
port (niet ouder dan 6 maanden) en foto’s van 4 zijden van de klassieker
noodzakelijk met uitzondering van Sporttimers die niet ouder zijn dan
11 jaar waarbij altijd wordt uitgegaan van de dagwaarde. Taxatie-
rapporten van officiële expertisebureaus en van de meeste bij de FEHAC
aangesloten merkenclubs worden geaccepteerd als deskundigentaxatie
op basis van art. 275 WvK.

Basis schadevergoeding
• Bij de (Beperkt) cascodekking wordt altijd uitgegaan van de getaxeerde

waarde (maximaal 36 maanden) met uitzondering van Sporttimers tot
en met 10 jaar oud waarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde.

• Bij gedeeltelijke schade wordt uitgegaan van de gangbare onderdelen-
prijzen (mits voorradig), de laatst gangbare onderdelenprijzen, dan
wel de kosten voor de aanmaak van onderdelen (custom build). Bij
zelfarbeid vindt eveneens vergoeding van het arbeidsloon plaats.

• Geluidsapparatuur is standaard tot € 500,- meeverzekerd.
• Losse onderdelen/accessoires zijn, door opneming in het verzekerde

bedrag, mee te verzekeren.

AANVRAAG KLASSIEKERVERZEKERING

VOOR WELKE AUTO’S?

DEKKING

UITBREIDINGEN

BIJZONDERHEDEN

Premieberekening
De premie voor de klassiekerverzekering is gebaseerd op:
• keuzeperiode (jaar of zomertijd)
• kilometrage
• bouwjaar
• leeftijd verzekerde/regelmatige bestuurder
• motorvermogen (in pk)
• taxatiewaarde van de klassieker in het geval van Beperkt en Volledig

casco (inclusief waarde losse onderdelen/accesoires) met uitzon-
dering van de Sporttimers tot en met 10 jaar oud waarbij altijd wordt
uitgegaan van de dagwaarde.

Zomertijd
De klassiekerliefhebber die niet in de wintermaanden de weg opgaat
heeft de mogelijkheid om te kiezen voor het voordelige zomertijdtarief. 
Buiten de zomertijd wordt geen uitkering, hulp of rechtsbijstand ver-
leend voor de volgende risico’s:
• Wettelijke aansprakelijkheid
• Botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen
• Kwaadwillige beschadiging 
Zomertijd is de in Nederlandse geldende zomertijd conform ‘het besluit
tot vaststelling van de zomertijd’. De overige dekkingen zoals brand en
diefstal blijven gedurende het hele jaar van kracht.

3.000 km 5.000 km 7.500 km
zomertijd jaar zomertijd jaar zomertijd jaar

Veteraan 
(ouder dan 1949)

WA € 29,- € 39,- € 42,- € 56,- € 55,- € 74,-    
Volledig casco 0,8% 1,1% 1,1% 1,5% 1,5% 2,0%

Oldtimer 
(ouder dan 1971)

WA € 35,- € 47,- € 51,- € 68,- € 67,- € 89,-
Beperkt casco 0,6% 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 1,2%
Volledig casco 1,0% 1,3% 1,4% 1,9% 1,8% 2,4%

Youngtimer 
(ouder dan 24 jaar)

WA € 41,- € 55,- € 60,- € 80,- € 79,- € 105,-    
Beperkt casco 0,8% 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 1,4%   
Volledig casco 1,1% 1,5% 1,7% 2,2% 2,1% 2,8%

Hobbytimer
(ouder dan 19 jaar)

WA € 72,- € 96,- € 105,- € 140,- € 138,- € 184,-    
Beperkt casco 1,1% 1,4% 1,3% 1,7% 1,5% 2,0%   
Volledig casco 1,6% 2,1% 2,3% 3,1% 2,9% 3,9%

Sporttimer 
(tot 20 jaar oud)

WA € 103,- € 138,- € 150,- € 200,- € 197,- € 263,-   
Beperkt casco 1,4% 2,0% 1,7% 2,4% 2,0% 2,8%  
Volledig casco 2,1% 3,0% 2,5% 3,5% 3,1% 4,5%

PREMIE

Lees verder op achterzijde.



Uw verzekeringsadviseur.

Plezier verzekerd
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DE SPECIALIST IN REIS- EN RECREATIEVERZEKERINGEN

Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en

recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én

aan de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de Euro-

Centers. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan

ook verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd 

recreatieplezier. Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de

verzekeringen van de Europeesche. Of kijk op:

www.europeesche.nl

Is de klassieker voorzien van een alarminstallatie? � nee � ja, merk en type 
Is er een andere anti-diefstalvoorziening? � nee � ja, merk en type 
In welke ruimte wordt de klassieker gestald? � garage aan huis � anders, nl. 
Hoe is/wordt deze ruimte afgesloten?
Bevinden zich meerdere klassiekers in deze ruimte? � nee � ja
getaxeerde waarde (kopie taxatierapport bijvoegen) € incl. btw
aankoopbedrag € incl. btw
waarde mee te verzekeren onderdelen/accessoires € incl. btw
waarde geluidsapparatuur boven € 500,- € incl. btw
6 Gebruik
Hoe wordt de klassieker gebruikt? � uitsluitend recreatief � verhuur met vaste chauffeur � anders, te weten 
Acceptatie van een klassieker die in gebruik is voor woon/werkverkeer is niet mogelijk.
Kilometerstand km/miles (ook op te geven bij uitsluitend WA dekking)
Is de kilometer/miles teller in werkvaardige toestand? � ja � nee, toelichting 
Hoeveel kilometer rijdt u per jaar?* � max. 3.000 km � max. 5.000 km � max. 7.500 km
* Maak een zorgvuldige schatting van het aantal kilometers dat u jaarlijks verwacht te rijden. Meldt overschrijding van het toegestane aantal kilome-
ters in een verzekeringsjaar direct aan de Europeesche. Bij constatering van overschrijding zonder voorafgaande melding wordt een toeslag in reke-
ning gebracht en wordt de klassieker opnieuw ingeschaald.
Hoeveel dagen per jaar wordt gebruik gemaakt van de klassieker? dagen
Hoeveel denkt u hiervan buiten Nederland door te brengen? dagen
Bent u lid van een merkenclub? � nee � ja     Zo ja, welke club 
Gegevens van de personenauto voor dagelijks gebruik* van aanvrager en geregelde bestuurder. 
Merk en type kenteken
Verzekerd bij polisnummer
* De aanwezigheid van een personenauto voor dagelijks gebruik is een voorwaarde voor acceptatie.
7 Tarief
� Veteraan � Oldtimer � Youngtimer � Hobbytimer � Sporttimer
8 Gewenste dekking
� WA (verplicht)
� Zomerdekking óf   � Jaardekking (verplicht aankruisen)
� Beperkt casco
� Volledig casco met een extra eigen risico van: � € 0,- � € 500,- � € 750,- 
� Hulpverlening Europa � € 1.000,- � € 1.500,- � € 2.000,-
� Ongevallen inzittenden: aantal zitplaatsen te verzekeren combinatie  (zie premietabel)
� Verhaalservice-extra
� Motorrijtuigrechtsbijstand
9 Bijlage(n)
Bij Beperkt en Volledig cascoverzekering:
taxatierapport bijgevoegd � ja � nee, volgt binnen dagen
foto’s klassieker bijgevoegd (van vier zijden) � ja � nee, volgen binnen dagen
10  Premiebetaling 
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden of per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden (toeslag 3%) � per 3 maanden (toeslag 4%) � per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
11 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
� per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt) � per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden, 

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
� per 12 maanden � per 6 maanden � per 3 maanden � per maand 
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. zie vervolg aanvraag 

Let op! Vraag 12 volledig invullen.

12 Overige mededelingen

Is aan u, de regelmatige bestuurder(s) of enige verzekerde ooit een

verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden

gesteld?

� nee  � ja, graag toelichten

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aan-

vraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroorde-

ling in de afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die

worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die

tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren,

strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.

� nee  � ja, graag toelichten

Ondergetekende verklaart dat:
- de te verzekeren klassieker in goede staat van onderhoud verkeert en vrij van schade is.
- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is onderge-

tekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar
en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog
niet is gebeurd.

- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en
volledig zijn.

Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien
bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.
Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst
kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats Datum 

Handtekening verzekeringnemer 

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche
Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag
kenbaar maakt deze niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voor-
waarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde
ingangsdatum.

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens
en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van
het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voort-
vloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepas-
sing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatie-
centrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de
daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voor-
gelegd aan: 
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-

Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN

✓

Vervolg van voorzijde.

Definities
Aan de hand van de volgende definities kan bepaald worden welk tarief
van toepassing is.
Veteraan: alle sport- en personenauto’s ouder dan bouwjaar 1949 voor
uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Oldtimer: alle sport- en personenauto’s ouder dan bouwjaar 1971 voor uit-
sluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Youngtimer: alle sport- en personenauto’s ouder dan 24 jaar voor uit-
sluitend recreatief en/of hobbymatig gebruik naast de dagelijkse auto.
Hobbytimer: sport- en personenauto’s ouder dan 19 jaar, in type en uit-
voering van de normale productie uitvoering afwijkend, met een beperk-
te oplage en uitsluitend voor recreatief en/of hobbymatig gebruik naast
de dagelijkse auto.
Sporttimer: sportauto’s tot 20 jaar oud waaronder vallen exoot, coupé,
cabriolet, grand-tourismo, kitcar en replica uitvoeringen met 2 of 2+2
zitplaatsen (dus geen 4 persoons) uitsluitend voor recreatief gebruik
naast de dagelijkse auto. Zie voor een compleet overzicht onze website,
www.europeesche.nl.

Afhankelijk van de leeftijd van de regelmatige bestuurder en het motor-
vermogen (in pk) wordt de WA premie voor Hobbytimers en
Sporttimers met een toeslag verhoogd en geldt een hoger verplicht
extra eigen risico bij Volledig cascodekking volgens onderstaande tabel:

Leeftijd regelmatige bestuurder
tot en met 29 jaar 30 jaar en ouder

Motorvermogen Toeslag Extra ER Toeslag Extra ER
t/m 150 pk 0% € 370,- 0% € 170,-
151 t/m 250 pk 50% € 620,- 0% € 370,-
251 t/m 300 pk geen acceptatie mogelijk 50% € 620,-
Boven 300 pk geen acceptatie mogelijk 100% € 870,- 

Tegen premiekorting is het bij volledige cascodekking mogelijk om vrij-
willig een extra eigen risico te kiezen. Dit is niet mogelijk indien sprake
is van een verplicht extra eigen risico. De korting wordt berekend over
de bruto cascopremie.

Vrijwillig extra eigen risico. € 500,- € 750,- € 1.000,- € 1.500,- € 2.000,-
Taxatiewaarde
€ 7.000,- t/m € 50.000,- 20% 25% 30% 35% 40%
€ 50.001,- t/m € 75.000,- 15% 20% 25% 30% 35%
€ 75.001,- t/m € 150.000,- 5% 10% 15% 20% 25%

Uitbreidingen
- Hulpverlening Nederland gratis
- Hulpverlening Europa € 15,-
- Verhaalservice-extra € 15,-
- Rechtsbijstand € 20,-

Ongevallen inzittenden Verzekerde bedragen
Combinatie Overlijden Algehele blijvende Premie 

invaliditeit per zitplaats
1 € 7.500,- € 15.000,- € 2,25
2 € 10.000,- € 20.000,- € 3,00
3 € 12.500,- € 25.000,- € 3,75 
4 € 15.000,- € 30.000,- € 4,50
5 € 17.500,- € 35.000,- € 5,25
6 € 20.000,- € 40.000,- € 6,00 

Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging.

Kosten/assurantiebelasting
De poliskosten bedragen € 8,50. Bij prolongatie wordt € 0,60 in reke-
ning gebracht. Naast de premie is 7% assurantiebelasting verschul-
digd (niet over de premie voor Ongevallen inzittenden). 

Attentie
Als u de Klassiekerverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche
Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op. Zo betaalt u slechts
éénmaal poliskosten voor al uw pakketverzekeringen, kunt u zonder
toeslag in termijnen betalen en heeft u recht op pakketkorting
oplopend tot en met 9%. Vanaf 2 verzekeringen is er al sprake van een
pakketpolis! 

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

KLASSIEKER
VERZEKERING

Plezier verzekerd


