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Een en al nostalgie

Zomertijdkorting
Rijdt u alleen ’s zomers met uw klassieker?
Kies dan voor onze voordelige Zomertijdkorting. Dat scheelt u jaarlijks 25% premie.
Uw oldtimer blijft in de winterstalling het hele
jaar door verzekerd tegen brand en diefstal.
En gaat de klok een uur vooruit, dan kunt u
weer goed beschermd de weg op.

Bescherm uw bijzondere
auto met de
Oldtimerverzekering
Wat een schoonheid. Dat denk ik elke
keer als ik mijn klassieker zie blinken
in de garage. Op mooie dagen maak
ik een ritje, altijd een feest. Reken maar
dat mensen omkijken. Zo’n exemplaar
vind ik nooit weer, daarom heb ik
’m goed verzekerd.

De Oldtimerverzekering van de Europeesche stelt u
naar eigen wens samen. En hoe minder u rijdt, hoe
minder u betaalt!

Kies de basisdekking die bij u past

Daarom kiest u onze Oldtimerverzekering

1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

- Keuze uit drie basisdekkingen en vijf uitbreidingen

Met deze basisdekking verzekert u alleen de schade die u

- Gratis hulpverlening in Nederland

per ongeluk aan anderen aanbrengt. Of aan de spullen van

- Het hele jaar door een scherpe premie

anderen. De schade aan uw eigen oldtimer is niet verzekerd.

- Ook voor uw collectie oldtimers

Deze dekking is alleen mogelijk voor oldtimers uit bouwjaar
1971 en ouder.

Nog meer plezierige extra’s

Eigen risico: geen.

- Uw geluidsapparatuur is standaard tot € 500,- verzekerd.
- Accessoires kunt u voor een klein bedrag meeverzekeren.

2. Beperkt Casco

-	Uw oldtimer is ook verzekerd tijdens toer- en

Met deze basisdekking verzekert u ook de schade aan uw

regelmatigheidsritten.

oldtimer. Uw oldtimer is onder meer verzekerd tegen schade

-	Als lid van een bij de FEHAC aangesloten merkenclub
krijgt u 10% korting.

door brand, diefstal, hagel, storm en transport.
De dekking Beperkt Casco is toegankelijk voor alle oldtimers
van 25 jaar of ouder.
Eigen risico: € 130,-. Eigen risico bij reparatie van ruitschade:
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Zo’n auto is
cultureel erfgoed.
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geen. Bij vervanging van uw eigen ruit door een

2. Schadeverzekering inzittenden

herstelbedrijf dat samenwerkt met de Europeesche: € 65,-.

Met deze uitbreiding verzekert u uzelf, uw passagiers en de

Kiest u voor een ander bedrijf? Dan betaalt u wel het

spullen in de oldtimer tegen schade door een

volledige eigen risico van € 130,-.

verkeersongeval.

3. All Risk

3. Ongevallen inzittenden

Met deze basisdekking verzekert u de schade aan uw

Met deze uitbreiding bent u verzekerd als een

oldtimer zo volledig mogelijk. Uw oldtimer is nu ook

verkeersongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden

verzekerd tegen schade door botsen, slippen, te water

van uzelf of uw passagiers.

Mijn grote liefde is een Lancia Fulvia uit 1969.

raken en vandalisme. De dekking All Risk is toegankelijk voor

Deze klassieker heb ik zelf uit Italië gehaald. Dit soort

alle oldtimers van 25 jaar of ouder.

4. Verhaalservice-extra

Italiaanse auto’s blinken uit in schoonheid en design.

Eigen risico: € 130,- (of € 200,- als u jonger bent dan 24 jaar).

Stel dat u in het verkeer ruzie krijgt. Bijvoorbeeld met iemand

Ze worden steeds zeldzamer. Ik ben trots dat ik er

die tegen de achterkant van uw oldtimer is aangereden en
Gratis hulpverlening bij elke basisdekking!

die de schade niet wil vergoeden. Dan ontvangt u met deze

Staat u met pech langs de weg en kunt u onmogelijk verder

uitbreiding de juridische bijstand die u nodig heeft om de

Elke rit is een feest. Je hoort de motor en voelt het

rijden? Dan is één simpel telefoontje naar de Europeesche

schadekosten te verhalen.

schakelen. En de blik van de mensen...

Hulplijn genoeg om de hulp in te roepen van de

puur jeugdsentiment. Een 45 jaar oud stukje erfgoed

aangesloten hulpdiensten. Met de Oldtimerverzekering bent

5. Rechtsbijstand

in mijn eigen garage, dat is prachtig. Ik poets hem met

u standaard verzekerd van deskundige hulp in Nederland,

Hiermee heeft u recht op complete juridische bijstand.

liefde. Je kunt er ook aan sleutelen, want alles is

buiten uw eigen woonplaats. U kunt de Europeesche Hulplijn

Dus niet alleen voor ruzie over schade die u oploopt in

mechanisch.

dag en nacht bereiken. Een geruststellend idee.

het verkeer, maar ook geschillen met bijvoorbeeld een

Een klassieker is onvervangbaar, dus doe je alles om

Daarom belt u de Europeesche Hulplijn

hem mooi te houden. Hoe? Poets hem uitvoerig, ook de

- Voor hulp bij pech, ongevallen, ziekte en calamiteiten

Bepaal uw premie

chroomdelen. Controleer de rem regelmatig door hem

- Voor professionele ondersteuning via de alarmcentrale

De Oldtimerverzekering van de Europeesche biedt u maat-

eens flink in te trappen en reinig de bodemplaat

- Voor hulp in uw eigen taal

werk tegen een scherpe premie. Hoe minder kilometers u

een bezit.

garagebedrijf.

regelmatig. Verzeker hem goed. En leg een brandblusser
in je auto!

Kies de uitbreidingen op uw basisdekking

rijdt, hoe lager de premie. Wat u per maand aan premie
betaalt, hangt verder af van het bouwjaar van uw oldtimer,
de taxatiewaarde (clubtaxaties worden erkend) en de
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1. Hulpverlening Europa

periode waarin u de weg op gaat. U kunt uw premie

Met deze uitbreiding heeft u in heel Europa recht op

gemakkelijk berekenen op www.europeesche.nl.

hulp via de Europeesche Hulplijn. Dat is inclusief altijd-

Of informeer ernaar bij uw verzekeringsadviseur.

terughaalgarantie. Als uw oldtimer total loss is, halen wij
hem voor u terug naar Nederland.

Meer weten
Met de Oldtimercheck op www.europeesche.nl ziet u direct

Europeesche Verzekeringen heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Dit betekent dat uw belang voorop staat in onze dienstverlening.
Meer informatie vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.

of u in aanmerking komt voor onze Oldtimerverzekering. Uw
verzekeringsadviseur kan u helpen bij het afsluiten hiervan.
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