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Verschillenkaart: Verzekering Oldtimer Casco Compleet 

Verschillen tussen voorwaarden ZOCC 16-01 en OAWA-CC 2019-01 

 

Let op: 

Voorheen stond in het voorwaardenmodel ZOCC 16-01 alleen de dekking Casco Compleet omschreven. En waren er 

aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade 

Inzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (OAWA-CC 2019-01). In deze verschillenkaart 

beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Compleet. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Maximum 

jaarkilometrage 

U mag met de oldtimer maximaal 10.000 km 

per jaar rijden. Voorheen was dat 7.500 km. 

U mag met de oldtimer maximaal 10.000 km per 

jaar rijden. Voorheen was dat 7.500 km. 

 

Let op: dit staat nu vermeld op uw polisblad en niet 

meer in de voorwaarden. 

Reparatie bij 

economisch 

total loss 

Bij een economisch total loss zijn de 

reparatiekosten hoger dan de waarde van uw 

oldtimer vlak voor de gebeurtenis min de 

waarde van de restanten. Normaal gesproken 

vergoeden wij dan dat verschil in waarde. 

 

U mag in dit geval toch de oldtimer laten 

repareren tot maximaal het verzekerde bedrag 

op de polis. Maar dan moet u de schade wel 

laten repareren door een schadeherstelbedrijf 

dat door ons is geselecteerd. Doet u dat niet? 

Dan vergoeden wij het ‘normale’ verschil in 

waarde van de oldtimer. Behalve als een 

geselecteerd herstelbedrijf de reparatie 

technisch niet kan uitvoeren en u daarom naar 

een ander herstelbedrijf moet. 

Is uw oldtimer economisch total loss? Met andere 

woorden: zijn de reparatiekosten hoger dan de 

waarde van uw oldtimer vlak voor de gebeurtenis 

min de waarde van de restanten? Dan mag u de 

schade toch laten repareren tot maximaal het 

verzekerde bedrag op de polis. Maar laat u de 

schade niet repareren bij een herstelbedrijf dat door 

ons is geselecteerd? Dan vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de oldtimer. Behalve 

als een geselecteerd herstelbedrijf de reparatie 

technisch niet kan uitvoeren en u daarom naar een 

ander herstelbedrijf moet. 

 

Dit is een verruiming van de dekking. 

 

Let op: 

- Hebt/had u een clausule op uw polisblad staan 

waarin deze uitbreiding van de dekking al 

staat/stond? Dan verandert er praktisch gezien 

niets voor u. 

- Hebt u een clausule op uw polis staan, waarin 

staat dat we bij reparatie nooit meer vergoeden 

dan de waarde van het motorrijtuig vóór de 

gebeurtenis? Dan geldt deze verruiming van de 

dekking niet voor u en vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de oldtimer. 
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Eisen aan 

taxatierapport 

én taxateur 

Een taxatierapport moet in het vervolg 

voldoen aan de eisen die de Federatie 

Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 

(FEHAC) hieraan stelt. Deze eisen staan op 

www.fehac.nl. En ook de taxateur moet 

voldoen aan eisen. Hij moet zijn aangesloten 

of zijn goedgekeurd door bepaalde 

organisaties. De exacte eisen voor een 

taxateur kunt u vinden in de voorwaarden. 

In de oude voorwaarden stond ook dat de 

taxateur door ons erkend moest zijn. Maar 

daar stonden geen duidelijk omschreven 

eisen bij. 

Is uw taxatierapport gemaakt vóór de 

ingangsdatum van de OAWA-CC 2019-01- of 

OMWA-CC 2019-01-versie van de 

polisvoorwaarden? En voldoet het taxatierapport 

en/of de taxateur niet aan de eisen die wij hiervoor 

hebben gesteld? Dan bepalen wij in overleg met u 

of wij het taxatierapport en/of de taxateur toch 

deskundig genoeg vinden. Vinden wij dat niet? Dan 

mogen wij de schade vergoeden op basis van de 

dagwaarde van de oldtimer. Dit gold overigens ook 

al bij de vorige voorwaarden. 

 

Let op: bij de eerstvolgende taxatie ná de 

ingangsdatum van de OAWA-CC 2019-01- of 

OMWA-CC 2019-01-versie van de voorwaarden 

moeten het taxatierapport en de taxateur sowieso 

voldoen aan de eisen die wij hiervoor hebben 

gesteld. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting als er 

geen ander 

motorrijtuig 

voor dagelijks 

gebruik is 

U bent niet verzekerd als blijkt dat u op het 

moment van de schadegebeurtenis geen 

ander motorrijtuig hebt voor dagelijks gebruik. 

Dit kan een motorrijtuig van uzelf zijn of een 

leasemotorrijtuig waar u ook privékilometers 

mee mag rijden. 

Wij hebben deze eis ingevoerd in ons 

acceptatieproces met ingang van 1 juli 2014. 

Hebt u sinds 1 juli 2014 dezelfde oldtimer op deze 

verzekering verzekerd? Of met andere woorden: 

had u dezelfde oldtimer al voor 1 juli 2014 bij ons 

verzekerd? Dan bent u wél verzekerd als u op het 

moment van de gebeurtenis geen ander motorrijtuig 

hebt voor dagelijks gebruik. En u bent ook 

verzekerd als op uw polisblad een clausule staat, 

waarin staat dat de eis van een ander motorrijtuig 

voor dagelijks gebruik niet geldt. 

 

Let op: vervangt u uw oldtimer door een andere? 

Dan hebt u geen dekking (meer) als u geen ander 

motorrijtuig voor dagelijks gebruik hebt. 

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit 

(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen waarbij het door de 

afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink 

door te rijden, of waarbij extreme 

weersomstandigheden en/of een lange 

aaneengesloten rijduur een rol spelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run 

en de Arctic Challenge. 

De uitsluiting voor snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U 

bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als 

er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet 

tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en 

de Arctic Challenge. 

 


