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Hoofddekkingen  - WA (voorwaarden: VP PA-WA 2021-01)

 - WA + Casco Beperkt (voorwaarden: VP PA-WACB 2021-01)

 - WA + Casco Allrisk (voorwaarden: VP PA-WACA 2021-01)

 - WA (voorwaarden: VP PA-WA 2018-01)

 - WA + Casco Beperkt (voorwaarden: VP PA-WACB 2018-01)

 - WA + Casco Allrisk (voorwaarden: VP PA-WACA 2018-01)

 - WA + Casco Inruilplus (voorwaarden: VP PA-WACI 2018-01)

WA + Casco + Ongevallen Inzittenden + Schade Inzittenden

 - Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen en drugs De omschrijving ‘alcohol, geneesmiddelen of drugs’ is gewijzigd 

naar ‘middel of stof’.

Voor de omschrijving van ‘overmatig alcoholgebruik’ verwijzen wij 

naar de wet.

Wij bieden geen dekking als de bestuurder op het moment van 

de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen 

of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht het 

motorrijtuig behoorlijk te besturen.

De omschrijving van ‘overmatig alcoholgebruik’ wordt beschreven 

met alcoholpromillages.

 - Uitsluiting geen (geldig) rijbewijs Wij bieden dekking als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op 

tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer 

dan 1 jaar verlopen zijn. Maar dit geldt niet als de bestuurder een 

medische aantekening op zijn rijbewijs heeft en hij voor het 

verlengen van het rijbewijs een medische (her)keuring moet 

ondergaan.

Wij bieden dekking als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op 

tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer 

dan 1 jaar verlopen zijn.

 - Uitsluiting geen rijbevoegdheid Wij bieden geen dekking als de bestuurder lijdt aan een 

medische aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn 

rijgeschiktheid. Lijdt de bestuurder aan een medische 

aandoening die gevolgen kan hebben voor zijn rijgeschiktheid? 

En heeft hij hiervoor geen gezondheidsverklaring ingediend bij 

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR?) Dan bieden 

wij geen dekking.

Niet opgenomen als uitsluiting.
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 - Uitsluiting wedstrijden De omschrijving van wat wij verstaan onder wedstrijden is 

uitgebreid. Er is geen dekking:

 - tijdens de deelname aan of de voorbereiding van 

snelheidsritten en snelheidswedstrijden (waaronder 

straatraces);

 - tijdens het rijden of verblijven op een circuit (zoals de 

Nürburgring), ook als dit niet in wedstrijdverband is;

 - tijdens evenementen waar snelheid of tijd geen element zijn, 

maar 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.

Er is geen dekking tijdens de deelname aan of de voorbereiding 

van snelheidsritten en (snelheids)wedstrijden.

 - Uitsluiting roekeloosheid Er is geen dekking voor schade die ontstaat door roekeloosheid. 

In de voorwaarden is daarbij ook een nadere concrete aanduiding 

gegeven. Er is aansluiting gezocht bij nieuwe wetgeving die sinds 

1 januari 2020 geldt. In de voorwaarden wordt verwezen naar de 

omschrijving van ‘zeer gevaarlijk rijgedrag’ in artikel 5a van de 

Wegenverkeerswet, met daarbij als voorbeelden:

 - door rood licht rijden

 - niet verlenen van voorrang

 - vasthouden van een smartphone of mobiele telefoon tijdens 

het rijden.

In de praktijk wordt dit, net als voorheen, per geval beoordeeld.

Er is geen dekking voor schade die ontstaat door roekeloosheid. 

In de voorwaarden is daarbij geen nadere concrete aanduiding 

gegeven. In de praktijk wordt dit per geval beoordeeld.
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Casco Beperkt en Casco Allrisk

 - Beveiligingseisen  - Eisen en clausule gebaseerd op het Keurmerk CCV 

Voertuigbeveiliging met een omschrijving van zowel de 

systemen als de CCV klassenaanduiding.

 - Eisen gelden voor:

 - auto’s < 5 jaar en cataloguswaarde ≥ € 75.000, en

 - auto’s ≥ 5 jaar en < 8 jaar en cataloguswaarde ≥ € 100.000.

De eisen zijn in alle gevallen gelijk: een alarmsysteem met 

hellingshoekdetectie CCV Klasse 3, in combinatie met een 

voertuigvolgsysteem CCV Klasse 4 of CCV Klasse 5, of in 

combinatie met een terugvindsysteem (peilzender) CCV  

Klasse TV.

Eisen en clausules gebaseerd op het VbV-SCM Keurmerk 

Voertuigbeveiliging met een omschrijving van de systemen en 

zonder klassenaanduiding.

 - Eisen:

 - auto’s < 5 jaar en cataloguswaarde € 50.000 - € 70.000: 

alarmsysteem met hellingshoekdetectie;

 - auto’s < 5 jaar en cataloguswaarde ≥ € 70.000: alarmsysteem 

met hellingshoekdetectie, in combinatie met een 

voertuigvolgsysteem, of in combinatie met een 

terugvindsysteem (peilzender);

 - auto’s ≥ 5 jaar en < 8 jaar en cataloguswaarde € 70.000 -  

€ 120.000: alarmsysteem met hellingshoekdetectie;

 - auto’s ≥ 5 jaar en < 8 jaar en cataloguswaarde ≥ € 120.000: 

alarmsysteem met hellingshoekdetectie, in combinatie met 

een voertuigvolgsysteem, of in combinatie met een 

terugvindsysteem (peilzender);

 - meerdere specifieke merken/modellen: hier wijken de 

grenzen van ouderdom en/of cataloguswaarde af of wordt 

ook gekeken naar dagwaarde.

 - Diefstal autosleutels Vergoeding maximaal € 1.000. Vergoeding maximaal € 500.

 - Uitsluiting onvoldoende zorg Niet opvolgen van een terugroepactie ('recall') is in de 

voorwaarden toegevoegd aan de voorbeelden van onvoldoende 

zorg.

Niet opvolgen van een terugroepactie ('recall') is een vorm van 

onvoldoende zorg, maar staat in de voorwaarden daarbij niet als 

voorbeeld genoemd.

 - Extra’s  - Standaard gedekt voor maximaal € 1.000.

 - Verhoging > € 1.000 mogelijk via keuzedekking.

 - Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur altijd 

maximaal € 1.000. Is niet te verhogen.

 - Standaard gedekt voor maximaal € 1.000.

 - Verhoging > € 1.000 mogelijk via keuzedekking.

 - Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur altijd 

maximaal € 500. Is niet te verhogen.

 - Nieuwwaarderegeling  - Cataloguswaarde maximaal € 125.000 inclusief BTW.

 - Regeling geldt ook voor een tweedehands (‘bijna nieuwe’) auto 

die rechtstreeks bij een officiële dealer in Nederland is 

gekocht. Maar dan mag de auto bij aankoop niet ouder zijn 

dan 3 maanden en aantoonbaar niet meer dan 5.000 kilometer 

op de kilometerteller hebben staan.

 - Cataloguswaarde maximaal € 80.000 inclusief BTW.

 - Regeling geldt niet voor een tweedehands (‘bijna nieuwe’) auto 

met weinig kilometers.
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 - Aankoopwaarderegeling  - Cataloguswaarde maximaal € 125.000 inclusief BTW.

 - Onderscheid in aankoopwaarde:

 - bij koop bij een officiële dealer of BOVAG- of FOCWA-

bedrijf: het bedrag wat voor de auto is betaald. Maar daarbij 

tellen we onder andere op: een eventuele ‘inruilkorting’ voor 

de oude auto en kosten van rijklaar maken;

 - bij koop van een ander bedrijf of particulier: het bedrag wat 

voor de auto is betaald. En in dit geval geldt als maximum 

de ‘vervangingswaarde bij total loss’ van de auto volgens de 

ANWB-koerslijst van de maand waarin de schade plaatsvindt 

plus 20%.

 - Cataloguswaarde maximaal € 80.000 inclusief BTW.

 - Geen onderscheid in aankoopwaarde afhankelijk van waar de 

auto is gekocht. Als algeheel maximum geldt de 

‘vervangingswaarde bij total loss’ van de auto volgens de 

ANWB-koerslijst van de maand waarin de auto is gekocht plus 

20%.

 - Schadesturing Geen vermindering van schadevergoeding met € 500 als een 

geselecteerd (ruitschade)herstelbedrijf de reparatie volgens ons 

niet kan uitvoeren, omdat de auto bijzondere kenmerken heeft. 

En de auto daarom noodzakelijk gerepareerd wordt door een 

gespecialiseerd (ruitschade)herstelbedrijf. Hiervoor is het dan ook 

niet nodig om de keuzedekking ‘Vrije keuze herstel’ verzekerd te 

hebben.

In de voorwaarden staat niets over de situatie dat een 

geselecteerd (ruitschade)herstelbedrijf de reparatie volgens ons 

niet kan uitvoeren, omdat de auto bijzondere kenmerken heeft. 

En dat de auto daarom noodzakelijk gerepareerd moet worden 

door een gespecialiseerd (ruitschade)herstelbedrijf.

 - Keuzemogelijkheden eigen risico  - Geen eigen risico

 - € 150

 - € 250

 - € 500

 - € 1.000

 - Geen eigen risico

 - € 150

 - € 250

 - € 500

Casco Beperkt

 - Ouderdomsgrens auto Geen ouderdomsgrens auto. Ouderdomsgrens auto van 18 jaar. Daarboven geen Casco 

Beperktdekking mogelijk.

Casco Allrisk

 - Ouderdomsgrens auto Geen ouderdomsgrens auto. Ouderdomsgrens auto van 16 jaar. Daarboven geen Casco 

Allriskdekking mogelijk.

 - Extra jeugd eigen risico Geen extra jeugd eigen risico. Extra jeugd eigen risico van € 250:

 - als de werkelijke bestuurder een ander is dan de regelmatige 

bestuurder op de polis, én

 - als die werkelijke bestuurder jonger is dan 24 jaar.
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Keuzedekking Ongevallen Inzittenden

 - Verlaagde uitkering op grond van leeftijd Geen verlaagde uitkering op grond van leeftijd. Verlaagde uitkering met 50%:

 - bij blijvende invaliditeit: als de verzekerde ouder is dan 69 jaar;

 - bij overlijden: als de verzekerde jonger is dan 16 jaar of ouder 

is dan 69 jaar.

Keuzedekking Schade Inzittenden

 - Affectieschade De vergoeding van affectieschade is opgenomen in de 

voorwaarden:

 - bij letselschade: voor de naasten;

 - bij overlijden: voor de nabestaanden.

De vergoeding van affectieschade is niet opgenomen in de 

voorwaarden.

 - Psychisch letsel In de voorwaarden is omschreven dat onder letsel zowel 

lichamelijk als psychisch letsel valt.

In de voorwaarden wordt alleen lichamelijk letsel genoemd.

 - Verwijzing naar de wet Voor de schadevaststelling is een verwijzing opgenomen naar de 

wet: Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek.

Voor de schadevaststelling is geen verwijzing opgenomen naar 

de wet.

 - Bepaling verlies van arbeidsvermogen of verlies van 

levensonderhoud

 - Bij bepaling verlies van arbeidsvermogen geldt:

 - verdiensten uit zwart werken zijn uitgesloten;

 - AOV-uitkering wordt afgetrokken van schade. Behalve een 

‘vaste lasten AOV’.

 - Bij bepaling verlies van levensonderhoud geldt: verdiensten uit 

zwart werken zijn uitgesloten.

 - Bij bepaling verlies van arbeidsvermogen geldt:

 - verdiensten uit zwart werken zijn niet uitgesloten;

 - AOV-uitkering wordt niet afgetrokken van schade.

 - Bij bepaling verlies van levensonderhoud geldt: verdiensten uit 

zwart werken zijn niet uitgesloten.

 - Kosten belangenbehartiger Kosten belangenbehartiger zijn alleen verzekerd als ze voldoen 

aan eisen van de wet (art. 6:96 BW).

Geen verwijzing naar wettelijke eisen voor dekking van de kosten 

van een belangenbehartiger.

 - Aanpassing van werk/functie Verplichte medewerking aan oplossingen in de sfeer van 

aanpassing van werk/functie.

Geen verplichte medewerking aan oplossingen in de sfeer van 

aanpassing van werk/functie.

 - Keuzedekking Uitgebreid Expliciete uitsluiting voor:

 - overmatig alcohol- en drugsgebruik van een fietser;

 - overmatig alcoholgebruik van een voetganger.

Geen expliciete uitsluiting voor:

 - overmatig alcohol- en drugsgebruik van een fietser;

 - overmatig alcoholgebruik van een voetganger.


