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Verschillenkaart: Verzekering Oldtimer Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 

 

Verschillen tussen voorwaarden: 

COW 06-1 en OAWA 2019-01 (Oldtimer-auto WA) 

 OAWA-CB 2019-01 (Oldtimer-auto WA + Casco Beperkt) 

 OAWA-CC 2019-01 (Oldtimer-auto WA + Casco Compleet) 

 OMWA 2019-01 (Oldtimer-motor WA) 

 OMWA-CB 2019-01 (Oldtimer-motor WA + Casco Beperkt) 

 OMWA-CC 2019-01 (Oldtimer-motor WA + Casco Compleet) 

 

Let op: 

• Hebt u een oldtimer-auto verzekerd? Dan geldt het volgende. Voorheen was er een apart voorwaardenmodel 

COW 06-1, waarin alleen de dekking WA was omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking WA 

opgenomen in de modellen met de hoofddekkingen WA en Casco (OAWA 2019-01, OAWA-CB 2019-01 en 

OAWA-CC 2019-01). En in die modellen zijn óók de voorwaarden voor de dekkingen Ongevallen Inzittenden, 

Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade Inzittenden opgenomen. In deze verschillenkaart beschrijven we alleen 

het verschil in de dekking WA. 

• Hebt u een oldtimer-motor verzekerd? Dan geldt het volgende. Voorheen was er een apart voorwaardenmodel 

COW 06-1, waarin alleen de dekking WA was omschreven. Nu zijn de voorwaarden van de dekking WA 

opgenomen in de modellen met de hoofddekkingen WA en Casco (OMWA 2019-01, OMWA-CB 2019-01 en 

OMWA-CC 2019-01). En in die modellen zijn óók de voorwaarden voor de dekkingen Ongevallen Opzittenden, 

Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade Opzittenden opgenomen. In deze verschillenkaart beschrijven we alleen 

het verschil in de dekking WA. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Geldigheids-

gebied 

Voorheen bestond het geldigheidsgebied uit 

Europa en de Aziatische en Afrikaanse landen 

aan de Middellandse Zee. Het bestaat nu uit 

de geldige landen van de Groene Kaart. 

U bent nu niet meer verzekerd in Algerije, Libië, 

Egypte, Libanon en Syrië. 

Hulpverlening: 

vervangend 

vervoer bij 

uitval van de 

oldtimer in het 

buitenland 

U bent verzekerd voor de huur van een 

vervangende auto of motor tot € 100 per dag 

en maximaal € 750 per gebeurtenis. Dit 

laatste was voorheen € 1.250. 

 

Let op: dit geldt alleen bij uitval door een 

gedekte schade, niet bij uitval door pech. 

Valt uw oldtimer in het buitenland uit door een 

gedekte schade? Dan hebt u recht op huur van een 

vervangende auto of motor voor maximaal € 100 

per dag en € 750 per gebeurtenis. Het maximum 

per gebeurtenis was voorheen € 1.250. 

 

Let op: dit geldt alleen bij uitval door een gedekte 

schade, niet bij uitval door pech. 

Hulpverlening 

en pechhulp 

˗ Uitval van de bestuurder in het buitenland is 

niet meer verzekerd. 

˗ Bij een verzekerde gebeurtenis buiten 

Nederland zijn de telefoonkosten bij contact 

met de Alarmcentrale nu geheel verzekerd. 

Voorheen was dit tot € 100. 

˗ De vergoeding bij een schade in het 

buitenland voor berging en vervoer naar het 

dichtstbijzijnde herstelbedrijf is nu 

gemaximeerd tot € 1.000. 

˗ Als de bestuurder uitvalt zijn de kosten van 

vervoer van u of de oldtimer niet meer gedekt. 

˗ Kosten van telefoneren vanuit het buitenland met 

de Alarmcentrale zijn nu geheel gedekt. Voorheen 

was dit tot € 100. 

˗ Hebt u schade in het buitenland? En moet uw 

oldtimer worden geborgen en/of naar een 

herstelbedrijf? Dan vergoeden wij daarvoor 

maximaal € 1.000. Dat maximum gold nog niet. 
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Kosten om 

schade te 

voorkomen of 

te beperken 

Neemt u maatregelen om een dreigende 

schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor 

maakt. 

Dit is een verruiming van de dekking. U bent 

standaard verzekerd voor deze kosten. U moet 

deze kosten wel kunnen aantonen. 

Opschorting De mogelijkheid van opschorting wordt niet 

meer genoemd in de voorwaarden. 

U kunt uw verzekering niet meer opschorten. 

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. 

 

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 

alcohol, 

genees-

middelen en 

drugs 

U bent als bestuurder niet verzekerd bij 

overmatig of verkeerd gebruik van alcohol, 

geneesmiddelen of drugs. Voorheen was dit 

geen uitsluiting op de WA-dekking. 

Wij vergoeden de schade die u veroorzaakt bij de 

tegenpartij wel. Maar wij hebben het recht om die 

schade op u te verhalen. 

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. 

 


