Doelgroepomschrijving
Dit product is met bedoeld voor particuliere eigenaren/kentekenhouders van oldtimer
auto’s, motoren en bromfietsen (verder te noemen oldtimers) met een Nederlands
kenteken. De particuliere eigenaar moet in Nederland wonen.
Dit product is niet geschikt voor:
 Personen die de oldtimer gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals voor verhuur
en leasing of als lesauto of taxi.
 Personen die de oldtimer meer dan 180 dagen aaneengesloten per jaar gebruiken
of stallen in het buitenland.
 Personen die niet in Nederland wonen.
 Bedrijven die oldtimers op naam van een rechtspersoon hebben staan.
 Bestelauto’s die als personenauto worden gebruikt en auto’s met meer dan 8
zitplaatsen.
 Personenauto’s die jonger zijn dan 25 jaar oud
 Personenauto’s die jonger zijn dan 40 jaar oud en niet zijn opgenomen in de
oldtimercatalogus “de Onschatbare Klassieker”.
 Personen met een personenauto die jonger is dan 40 jaar oud die hun
personenauto uitsluitend voor WA willen verzekeren.
 Motoren en bromfietsen die jonger zijn dan 20 jaar oud.
 Motoren en bromfietsen die jonger zijn dan 30 jaar oud en niet zijn opgenomen in
de oldtimercatalogus “de Onschatbare Klassieker”.
 Oldtimer personenauto’s die meer dan 7.500 km per jaar rijden.
 Oldtimer Motoren en bromfietsen die meer dan 5.000 km per jaar rijden.

In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van
de dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige
particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder geschikt zijn omdat het
niet past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen.
Bij dit product kan uit een aantal dekkingen worden gekozen:
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze dekking is bedoeld voor personen met een oldtimer die zich willen beschermen
tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en
personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun oldtimer.
Brand diefstal
Deze verzekering is geschikt voor personen die in bepaalde gevallen wel de schade aan
hun eigen auto willen verzekeren. Bijvoorbeeld bij brand of als de auto wordt gestolen of
wordt getroffen door de bliksem. Deze verzekering kan aanvullend bij de WA-verzekering
worden afgesloten, maar kan ook zelfstandig worden afgesloten.
Deze verzekering is mogelijk minder geschikt voor personen met een oldtimer die een
lage waarde heeft. De premie die betaald moet worden voor deze verzekering staat
mogelijk niet meer goed in verhouding met de dagwaarde die bij diefstal of totaal verlies
maximaal wordt vergoed.
Volledig Casco
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die ook de schade aan hun eigen
oldtimer willen verzekeren die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. Bijvoorbeeld bij
aanrijding, botsen, stoten, brand of als de oldtimer wordt gestolen of wordt getroffen
door de bliksem. WA en brand/diefstal zijn ook verzekerd bij Volledig Casco.
Deze aanvullende verzekering is mogelijk minder geschikt voor personen met een
oldtimer die een lage waarde heeft. De premie die betaald moet worden voor deze

aanvullende verzekering staat mogelijk niet meer goed in verhouding met de dagwaarde
die bij diefstal of totaal verlies maximaal wordt vergoed.
Aanvullende verzekeringen
Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze
aanvullende verzekeringen gelden de volgende doelgroepbepalingen:
Schadeverzekering voor in/opzittenden
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die als gevolg van een
verkeersongeval met de verzekerde oldtimer daadwerkelijk geleden schade aan de
bestuurder en passagiers en spullen in de oldtimer willen verzekeren.
Ongevallenverzekering voor in/opzittenden
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die een vast bedrag bij
overlijden of een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of
passagiers met de verzekerde personenauto als gevolg van een verkeersongeval willen
verzekeren.
Verhaalsbijstand
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die hebben gekozen voor de WA
of WA + Brand diefstal en juridische bijstand willen hebben bij het verhalen van schade
aan hun oldtimer op derden.
Deze aanvullende verzekering is mogelijk niet geschikt voor personen die reeds een
verzekering voor (gezins)rechtsbijstand hebben, die juridische bijstand biedt voor het
verhaal van verkeersschade.

