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Motorrijtuigverzekering WA Oldtimer
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1

Begripsomschrijvingen

1.1

Begrippen

2

Omschrijving van dekking
Dekking Motorrijtuig WA Oldtimer

2.1
1.1.1

Verzekerde

Omvang van de dekking

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade

De verzekerden zijn:

die u of een medeverzekerde met of door uw oldtimer

a.	de verzekeringnemer (u). Dit is de persoon die deze

veroorzaakt. Het gaat hier om schade aan personen of

verzekering heeft afgesloten en die ervoor zorgt dat de

eigendommen. U bent hier alleen voor verzekerd als

premie wordt betaald;

de schade is ontstaan door een gebeurtenis die aan de

b.	de bezitter of de houder van uw oldtimer;

volgende voorwaarden voldoet:

c.	personen die met uw toestemming met uw oldtimer

a.	De gebeurtenis heeft plaatsgevonden na het ingaan van

rijden of erin meerijden;
d.	uw werkgever of de werkgever van een andere
verzekerde, maar alleen als deze als werkgever
aansprakelijk is voor het gedrag van zijn werknemers.

de dekking.
b.	Bij het sluiten van deze verzekering was niet zeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
c.	De gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen het
dekkingsgebied.

1.1.1

Oldtimer

d. Uw oldtimer staat normaal gesproken in Nederland.

In deze voorwaarden verstaan we onder oldtimer:
a.	de oldtimer die op uw polis staat, inclusief de

Wij vergoeden deze schade per gebeurtenis tot maximaal

onderdelen en accessoires die aan, op of in uw oldtimer

de verzekerde bedragen die op uw polis staan. Is de schade

zijn gemonteerd;

buiten Nederland ontstaan en geldt in dat land een hoger

b.	het vervangende voertuig dat u gebruikt zolang uw eigen

wettelijk maximum? Dan betalen we maximaal dat bedrag.

oldtimer vanwege reparatie of onderhoud buiten gebruik

Is dit bedrag lager dan het wettelijk maximum in Nederland?

is. Het gaat hier om een voertuig dat niet van uzelf is

Dan vergoeden wij de schade tot het Nederlandse wettelijke

en dat gelijkwaardig is aan de oldtimer die op uw polis

maximum.

staat;
c.	een aanhangwagen die aan een van de hiervoor
genoemde voertuigen is gekoppeld. Of die na die
koppeling is losgemaakt of losgeraakt, maar zich nog
wel in het verkeer bevindt. Het gaat hier dus niet om een
aanhangwagen die in uw garage staat;

U bent niet verzekerd voor schade:
e.	die tijdens het laden en lossen met of door de lading van
uw oldtimer is veroorzaakt;
f.	die de bestuurder van uw oldtimer heeft opgelopen.
Hiermee bedoelen we alleen letselschade.

d.	de lading die zich aan, op of in een van de hiervoor
genoemde voertuigen of de aanhangwagen bevindt. Of

2.1.1

Schade

daarvanaf of daaruit is gevallen.

Als we in deze voorwaarden over schade spreken, dan
verstaan we daaronder:

1.1.2

WAM

a.	lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid van

De afkorting WAM staat voor de Wet

een persoon, inclusief de gevolgen daarvan. Dit kunnen

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Hierin staat

lichamelijke gevolgen zijn, zoals overlijden, of materiële

onder andere welke motorrijtuigen verplicht verzekerd

gevolgen, zoals zorgkosten of wegvallen van inkomen;

moeten zijn en wat zo’n verzekering moet dekken.

b.	materiële schade aan of verlies van zaken, inclusief
eventuele schade die daar het gevolg van is.

1.1.3

Beredding

Maatregelen die u of een medeverzekerde bij een gedekt

2.1.2

WAM

schadegeval redelijkerwijs moet nemen om verdere schade

a.	In Nederland moet een oldtimer verzekerd zijn tegen

te voorkomen of te beperken. Maar alleen als u daartoe in de

wettelijke aansprakelijkheid. Dat geldt ook als u niet

gelegenheid bent.

met uw oldtimer rijdt. Deze eisen staan in de Wet

Hoeksche Waard Assuradeuren
Postbus 5621, 3297 ZG Puttershoek, telefoon 078 676 90 00

Motorrijtuigverzekering WA Oldtimer 2019 | 3

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

aanspant. Daarbij vergoeden wij ook de proceskosten,

Met deze WA-verzekering voldoet u aan deze eisen.
Daarnaast voldoet u hiermee aan de verzekeringsplicht

als u, uw medeverzekerde of wij die moeten betalen;
b.	rechtsbijstand die op ons verzoek wordt verleend in een

die in de andere landen binnen het dekkingsgebied

strafproces tegen u of een medeverzekerde.

geldt.
b.	Heeft u of een medeverzekerde schade veroorzaakt door

2.2.3

Wettelijke rente

of met een oldtimer die u tijdelijk gebruikt ter vervanging

Moet u (of een medeverzekerde) wettelijke rente betalen over

van uw eigen voertuig? Dan is deze schade alleen

een schadevergoeding die u verschuldigd bent?

gedekt als de bezitter of houder van deze oldtimer niet

Dan vergoeden wij naast het schadebedrag ook deze

verzekerd is en u of uw medeverzekerde voor de schade

wettelijke rente.

aansprakelijk bent/is.
2.2.4 Borgsom
2.1.3

Dekkingsgebied

Eist een bevoegde overheidsinstantie een borgsom voor een

U bent alleen verzekerd voor schade die u of een mede

schade die u (of een medeverzekerde) met uw oldtimer heeft

verzekerde veroorzaakt in de landen die op uw ‘groene kaart’

veroorzaakt? Dan betalen wij die borgsom tot maximaal

staan en die niet zijn doorgestreept.

€ 50.000,-voor alle verzekerden samen. Dat doen we alleen
als de overheidsinstantie de borgsom eist om:

2.2

Aanvullende dekkingen

Deze verzekering dekt de kosten die we hieronder

•

u of uw medeverzekerde vrij te laten;

•

de beslaglegging op uw oldtimer op te heffen.

beschrijven, als voldaan is aan de voorwaarden in het
artikel Omvang van de dekking. Dit geldt ook als het totale

Daarbij verwachten wij dat u of uw medeverzekerde:

schadebedrag hoger is dan de verzekerde som.

•	ons machtigt om de borgsom terug te ontvangen als deze
wordt vrijgegeven;

2.2.1

Beredding

Is door toedoen van u (of een medeverzekerde) schade

•	alle medewerking verleent om de borgsom terug te
krijgen.

ontstaan of dreigt deze te ontstaan? Dan moet u, uw
medeverzekerde of iemand namens u maatregelen nemen

2.2.5

om verdere schade te voorkomen of te beperken. We noemen

Heeft u (of een medeverzekerde) met of door uw oldtimer

dit ‘beredding’. Onder de dekking vallen de kosten van de

schade veroorzaakt aan een ander motorrijtuig of andere

beredding en van eventuele materiële schade aan zaken die

aanhangwagen van uzelf? En is die schade niet verzekerd?

bij de beredding zijn ingezet.

Dan vergoeden wij die schade tot maximaal € 75.000,- per

Eigen voertuig

gebeurtenis.
We vergoeden alleen de kosten die redelijk zijn. Per
gebeurtenis betalen wij maximaal de verzekerde som op

U ontvangt geen vergoeding voor:

uw polis. Dit bedrag komt boven op een eventuele schade

a. schade die het directe gevolg is van de eerste schade;

uitkering.

b.	de waardevermindering van uw motorrijtuig of de
aanhangwagen.

2.2.2 Verweer
Bent u (of een medeverzekerde) aansprakelijk gesteld

2.2.6 Vervoer gewonden

voor een schade en moet u daardoor kosten maken voor

Heeft u (of een medeverzekerde) in uw oldtimer een

juridische ondersteuning? Dan ontvangt u daarvoor een

gewonde vervoerd en is het interieur van uw oldtimer

vergoeding. Daarbij gaat het om kosten voor:

daardoor beschadigd? Dan krijgt u die schade vergoed. Per

a.	verweer dat op ons verzoek en onder onze leiding wordt

gebeurtenis ontvangt u maximaal het verzekerde bedrag op

gevoerd. Hierbij gaat het zowel om verweer buiten

uw polis. Dit bedrag komt boven op een eventuele schade

de rechter om, als om verweer in een procedure die

uitkering.

de andere partij tegen u, uw medeverzekerde of ons
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2.3

Beperking uitkeringsverplichting

c. verhuur of leasing van uw oldtimer.

Houdt uw schade verband met het terrorismerisico volgens
de Clausule Terrorismedekking? Dan vergoeden we deze

U bent in deze gevallen wel verzekerd als u kunt aantonen

schade niet of slechts beperkt. Deze clausule is beschreven

dat:

in het hoofdstuk Uitsluitingen 3.1.3 van de polisvoorwaarden

•	uw oldtimer voor deze doelen is gebruikt zonder dat u (of

Hoeksche Waard Totaalpakket Particulieren (HWTP).

een medeverzekerde) dat wist of wilde; en
•	u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets te

3

Uitsluitingen

3.1

Algemene uitsluitingen

verwijten valt.
3.2.4

Rijbevoegdheid

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan terwijl uw

In sommige gevallen is een schade niet verzekerd. Dat

oldtimer werd bestuurd door een persoon:

noemen we uitsluitingen. De algemene uitsluitingen voor

a.	die niet rijbevoegd was, bijvoorbeeld omdat hij geen

onze verzekeringen vindt u in het hoofdstuk Uitsluitingen van

geldig rijbewijs had, of omdat hem de rijbevoegdheid

de polisvoorwaarden HWTP. De specifieke uitsluitingen voor

was ontzegd; of

de Motorrijtuigverzekering WA oldtimer vindt u hieronder.

b. die niet voldeed aan andere eisen voor rijbevoegdheid.

3.2

U ontvangt in dit geval wel een vergoeding als u kunt

 itsluitingen Dekking motorrijtuig
U
WA oldtimer

aantonen dat:
•	dit gebeurd is zonder dat u (of een medeverzekerde) dat

3.2.1

Vordering overheid

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan in de
periode dat uw oldtimer door een burgerlijke of militaire

wist of wilde; en
•	u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets te
verwijten valt.

overheid was gevorderd.
3.2.5
3.2.2

Wedstrijden

Ongemachtigde bestuurder

U bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan door

een bestuurder die geen toestemming van u had om met uw

deelname met uw oldtimer aan:

oldtimer te rijden.

a.	regelmatigheidsen behendigheidswedstrijden en -ritten
waarvoor de bevoegde instantie verlof heeft verleend;
b.	snelheidswedstrijden en r itten, ongeacht of de overheid
daarvoor toestemming heeft verleend.

U bent in dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen dat:
•	dit is gebeurd zonder dat u (of een medeverzekerde) dit
wist of wilde; en
•	u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets te

U bent in dit geval wel verzekerd als u kunt aantonen dat:

verwijten valt.

•	iemand uw oldtimer voor deze wedstrijd of rit heeft
gebruikt zonder dat u (of een medeverzekerde) dat wist

3.2.6

of wilde; en

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan door

•	u (of uw medeverzekerde) hiervoor redelijkerwijs niets te
verwijten valt.

Opzet

opzettelijk handelen of nalaten tegenover een andere
persoon of zaak door:
a. uzelf of een medeverzekerde;

3.2.3

Vervoer tegen betaling/les/verhuur

b.	een of meer personen die deel uitmaken van een groep

U bent niet verzekerd voor schade die is ontstaan tijdens:

waar u of uw medeverzekerde ook bij hoort. Dit geldt

a.	gebruik van uw oldtimer voor vervoer van personen

ook als u of uw medeverzekerde zelf geen schade heeft

of zaken tegen betaling (behalve als het gaat om

veroorzaakt.

privévervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten);
b. gebruik van uw oldtimer als lesvoertuig;
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Het maakt hierbij niet uit of de schade al dan niet (mede) is

Is deze schade veroorzaakt door gedragingen van een

veroorzaakt door het gebruik van alcohol, medicijnen of drugs.

van de (rechts)personen die hieronder genoemd staan?
Dan verhalen wij de schade alleen op hen, als zij zelf als

4

Schade

4.1

Verplichtingen bij schade

verzekerde geen dekking voor deze gedragingen zouden
hebben gehad. Het gaat hier om:
a. derden;
b. andere (rechts)personen, namelijk:

Wat u bij schade moet doen, leest u in het hoofdstuk Schade

•

van de polisvoorwaarden HWTP.

•	een echtgenoot, geregistreerde partner of andere

4.2

•	bloedverwanten in de rechte lijn van u of een

een medeverzekerde;
levensgezel van u of een medeverzekerde;

 ancties bij niet nakomen verplichtingen
S
bij schade

medeverzekerde;

Wat de gevolgen zijn als u bij schade uw verplichtingen

•	een werknemer, werkgever of collega van u of een

niet nakomt, leest u in het hoofdstuk Schade van de

medeverzekerde.

polisvoorwaarden HWTP.

5

Premie

verzekering, voorziening of regeling? Dan gelden

5.1

Premiebetaling

de voorwaarden in het hoofdstuk Schade van de

Informatie over uw premiebetaling vindt u in het hoofdstuk

polisvoorwaarden HWTP.

Premie van de polisvoorwaarden HWTP.

4.4

5.2

4.3

Andere verzekering/voorziening/regeling

Kunt u de schade laten vergoeden door een andere

Uitkeringsplicht

Binnen welke termijn wij de schade moeten vergoeden, leest
u in het hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden HWTP.

 ancties bij niet nakomen
S
betalingsverplichtingen

Wat de gevolgen zijn als u uw premie niet (op tijd) betaalt,
leest u in het hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden

4.5

Betaling aan derden

HWTP.

Welke regels er gelden voor betaling aan andere partijen, leest
u in het hoofdstuk Schade van de polisvoorwaarden HWTP.

5.3

Terugbetaling van premie

Informatie over terugbetaling van premie vindt u in het

4.6

Verhaalsrecht

hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden HWTP.

4.6.1

Verhaal op verzekerde

5.4

Premievaststelling

(WAM) zijn wij in veel gevallen verplicht de schade te

5.4.1

Premie per verzekeringstermijn

vergoeden waarvoor u aansprakelijk bent. Wij kunnen deze

Wij stellen vóór iedere nieuwe verzekeringstermijn de

schades direct aan de betrokkenen betalen of met hen een

premie voor dat verzekeringsjaar vast. Deze premiewijziging

schikking treffen. Als het gaat om schades die wij normaal

beschouwen we niet als een wijziging zoals omschreven in

gesproken niet vergoeden (zie hoofdstuk Uitsluitingen),

het hoofdstuk Herziening van tarieven en/of voorwaarden.

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

dan hebben wij het recht om deze schade op u of op een
medeverzekerde te verhalen.

5.4.2

Recht van opzegging

a.	Uw verzekering heeft een minimale looptijd van een jaar.
4.6.2 Subrogatie

Dat betekent dat u de verzekering mag opzeggen per

Wij kunnen de schade die wij voor u vergoed hebben,

de dag waarop de tweede verzekeringstermijn ingaat.

verhalen op (rechts)personen die voor deze schade

Daarna mag u de verzekering elke dag opzeggen.

aansprakelijk zijn.

Hoeksche Waard Assuradeuren
Postbus 5621, 3297 ZG Puttershoek, telefoon 078 676 90 00

b.	Zegt u uw verzekering op in de maand dat een nieuwe

Motorrijtuigverzekering WA Oldtimer 2019 | 6

verzekeringstermijn is ingegaan? En geldt voor die

7.1.2.1 Vervanging/verkoop/overdracht/kentekenwijziging/

nieuwe verzekeringstermijn een hogere premie? Dan
betaalt u voor de periode in deze maand nog uw oude
premie.

ontvreemding
a.	Verkoopt u uw oldtimer of draagt u hem over aan een
ander? Of is uw oldtimer gestolen, verduisterd of in
beslag genomen? Dan eindigt uw dekking voor dit

6

 erziening van tarieven
H
en/of voorwaarden

De regels voor herziening van tarieven en/of voorwaarden
vindt u in het hoofdstuk Herziening van tarieven en/of
voorwaarden van de polisvoorwaarden HWTP.

voertuig.
	Vervangt u uw oldtimer of wijzigt het kenteken? Dan
beoordelen wij of we uw verzekering volgens de
acceptatierichtlijnen en tarieven van dat moment kunnen
voortzetten.
b.	Als we met u afspreken om de verzekering aangepast
voort te zetten, kunnen uw premie en/of voorwaarden

7

Wijziging van het risico

wijzigen. We passen de nieuwe premie en/of
voorwaarden toe vanaf de datum waarop de wijziging
plaatsvond.

7.1

Risicowijziging

c.	Als we het niet met elkaar eens worden over een

Als er wijzigingen zijn die van belang zijn voor deze

aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten we u

verzekering, moet u die zo snel als mogelijk is aan ons

weten dat we de verzekering stopzetten. De verzekering

doorgeven. Binnen welke termijn u dat in ieder geval moet

eindigt dan één maand later.

doen, hangt af van de wijziging.
7.1.2.2 Wijziging gebruik/regelmatige bestuurder
7.1.1

Risicowijziging Dekking motorrijtuig WA oldtimer

a.	Gaat u uw oldtimer anders gebruiken dan op uw polis

Wij horen het graag binnen twee dagen van u als:

staat? Of gaat een andere persoon de oldtimer regelmatig

a.	u de oldtimer op uw polis vervangt door een andere

besturen? Dan beoordelen wij of we uw verzekering

oldtimer;
b.	u uw oldtimer verkoopt of aan een ander overdraagt;
c.	het kenteken van uw oldtimer verandert;
d.	uw oldtimer is gestolen, verduisterd of in beslag is
genomen.

volgens de acceptatierichtlijnen en tarieven van dat
moment kunnen voortzetten.
b.	Als we met u afspreken om de verzekering aangepast
voort te zetten, kunnen uw premie en/of voorwaarden
wijzigen. We passen de nieuwe premie en/of
voorwaarden toe vanaf de datum waarop de wijziging

Wij horen het graag binnen twee maanden van u als:
e.	u uw oldtimer anders gaat gebruiken dan op uw polis
f.

plaatsvond.
c.	Als we het niet met elkaar eens worden over een

staat;

aangepaste voortzetting van uw verzekering, laten we u

u verhuist;

weten dat we de verzekering stopzetten. De verzekering

g.	een andere persoon uw oldtimer regelmatig gaat

eindigt dan één maand later.

besturen.
Uw lopende verzekering blijft geldig zolang de verzekering
Let op: U heeft niet altijd twee dagen of twee maanden de

niet is geëindigd, en zolang we nog geen afspraken

tijd. Als u eerder van een wijziging op de hoogte bent, moet u

hebben gemaakt over een aangepaste voortzetting van de

deze ook eerder doorgeven. Dit geldt niet als u kunt aanto-

verzekering.

nen dat u niets van die wijziging wist en ook niet kon weten.
7.1.3
7.1.2

Voortzetting na risicowijziging

Gevolgen van niet melden risicowijziging

a.	Meldt u een wijziging niet of niet op tijd? En zouden wij
de verzekering tegen een hogere premie voortzetten als u
de wijziging wel op tijd had gemeld? Dan moet u alsnog
de extra premie en assurantiebelasting betalen die u
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verschuldigd bent vanaf de datum waarop de wijziging

8.3.2 Verzekeringnemer

plaatsvond.

Uw verzekering eindigt ook van rechtswege:

b.	Zouden wij de verzekering tegen andere voorwaarden

a.	als u als verzekeringnemer overlijdt. Uw verzekering

voortzetten als u de wijziging wel op tijd had gemeld?

eindigt dan:

Dan gaan deze voorwaarden met terugwerkende kracht in

•	negen maanden nadat uw erfgenamen redelijkerwijs

op de datum waarop u de wijziging had moeten melden.

op de hoogte kunnen zijn van uw overlijden; of

Dit betekent dat we een zaak na deze datum beoordelen

•	(als dit eerder is) negen maanden na het moment dat

op basis van die nieuwe voorwaarden.
c.	Zouden we de verzekering niet voortzetten als u de

wij bericht hebben gekregen van uw overlijden.
b.	als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (dit kan

wijziging op tijd had gemeld? Dan bent u niet meer

bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging zijn) en deze

verzekerd voor een schade die ontstaat na de datum

rechtspersoon ophoudt te bestaan. In dat geval eindigt

waarop u de wijziging in ieder geval had moeten melden.

uw verzekering één maand nadat de rechtspersoon
is opgehouden. Uw verzekering eindigt niet als de

7.2

Risicobeperking

rechtspersoon ophoudt vanwege een fusie of omdat deze

a.	Wij kunnen u maatregelen voorschrijven om het risico op

een andere rechtsvorm krijgt.

schade te beperken.
b.	U moet aan deze maatregelen meewerken. Weigert u dat,
dan eindigt uw verzekering één maand na die weigering.

8.4

Ontbinding

Informatie over het einde van de verzekering door ontbinding
vindt u in het hoofdstuk Einde van de verzekering van de

8

Einde van de verzekering

8.1

Opzegging door verzekeringnemer

polisvoorwaarden HWTP.

9

Aanvullende polisbepalingen

vindt u in het hoofdstuk Einde van de verzekering van de

9.1

Persoonsgegevens

polisvoorwaarden HWTP.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens leest

De voorwaarden die gelden als u zelf de verzekering opzegt,

u in het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de

8.2

Opzegging door verzekeraar

polisvoorwaarden HWTP.

Wij kunnen om verschillende redenen uw verzekering
opzeggen. De voorwaarden daarvoor leest u in het hoofdstuk

9.2

Einde van de verzekering van de polisvoorwaarden HWTP.

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

8.3

9.3

Einde van rechtswege

Toepasselijk recht

Klachten

Uw verzekering kan ‘van rechtswege eindigen’. Dit betekent

Informatie over onze klachtenregeling vindt u in

dat uw verzekering vanzelf eindigt op basis van de wet.

het hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de

Hierna leest u wanneer daarvan in ieder geval sprake is.

polisvoorwaarden HWTP.

8.3.1

Belang

Uw verzekering eindigt van rechtswege als geen van de

10 Terrorisme

verzekerden meer een verzekerbaar belang heeft bij de

Informatie over de dekking bij terrorisme vindt u in het

oldtimer. Het gaat hierbij niet om de omstandigheden die we

hoofdstuk Uitsluitingen 3.1.3 van de polisvoorwaarden

in het volgende artikel omschrijven.

Hoeksche Waard Totaalpakket Particulieren (HWTP).

Hoeksche Waard Assuradeuren
Postbus 5621, 3297 ZG Puttershoek, telefoon 078 676 90 00

Motorrijtuigverzekering WA Oldtimer 2019 | 8

