
 
 
 

 
 

VOORWAARDEN OLDTIMERVERZEKERING 

 
 

 
 

ARTIKEL 1 

Verzekerde som 

 
Als maximum verzekerde som voor het motorrijtuig geldt de 
taxatiewaarde die op het polisblad is vermeld. De taxatiewaarde is de 
waarde die bij het aangaan van de verzekering door een erkende expert 
is vastgesteld. 
 
 

ARTIKEL 2 

Taxatiewaarderegeling 

 
Ontstaat de schade binnen 24 maanden na afgifte van het 
taxatierapport waarin de taxatie-waarde, als genoemd in de polis, is 
bepaald, dan zal die waarde worden beschouwd als de waarde van het 
motorrijtuig onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. 
 
 

ARTIKEL 3 

Uitsluitingen 

 
In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is niet van 
toepassing: 
 
a. hulpverlening in binnen- en buitenland (artikel 4); 
b. tijdelijke vervanging van het motorrijtuig (artikel 6); 
c. wijziging van regio, tarief en inschaling (artikel 7); 
d. bonus/malusregeling (artikel 9); 
e. vermindering van het eigen risico (artikel 29); 
f. dagvergoeding (artikel 31 sub. c); 
g. vergoeding van kosten voor vervangend vervoer respectievelijk het 

gratis beschikbaar stellen van vervangend vervoer (artikel 33 sub. 
c). 

 
 

ARTIKEL 4 

Berging, bewaking en vervoer 

 
Ingeval van een gedekte schade aan het motorrijtuig vergoedt de 
maatschappij de kosten van berging, noodzakelijke bewaking en – 
indien het motorrijtuig niet meer op eigen kracht kan rijden – vervoer 
van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde reparateur. 
 
 

ARTIKEL 5 

Onderdelen 

 
a. Indien enig onderdeel of materiaal dat noodzakelijk is voor het 

herstellen van een schade niet of niet tijdig verkrijgbaar is, 
vergoedt de verzekeraar ten hoogste de normale aankoopprijs 
zoals die op het ogenblik van de schade is, of indien het onderdeel 
niet meer in de handel verkrijgbaar is, de voor de schade laatste 
bekende normale aankoopprijs. 

b. Bij schade of verlies van een onderdeel dat deel uitmaakt van een 
stel of een verzameling, zal het waardeverlies van het stel of de 
verzameling buiten beschouwing blijven. 

 
 

ARTIKEL 6 

Maximaal 7.500 km per jaar 

 
In afwijking van het op de polis genoemde kilometerverbruik per jaar, 
geschiedt de verzekering onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat met 
het verzekerde motorrijtuig niet meer dan 7.500 km per jaar wordt 
gereden. Bij een kilometrage van meer dan 7.500 km per jaar is 
verzekeringnemer verplicht dit aan de maatschappij kenbaar te maken 
en zullen onze normale tarieven van toepassing zijn. 
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