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In afwijking van de algemene voorwaarden Klassiekerverzekering geldt het volgende: 
 

Algemene voorwaarden 
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in par. 9. 2.a. is onder de dekking van de verzekering 
inbegrepen een regelmatigheids - of behendigheidswedstrijd of - rit, die niet geheel binnen 
Nederland plaatsvindt. 
Voorwaarde is dat de regelmatigheids - of behendigheidswedstrijd of -rit is georganiseerd in 
overeenstemming met de geldende regels van FEHAC en/of FIVA of KNAF en/of FIA en de 
reglementen in acht zijn genomen. 

Bijzondere voorwaarden mini casco en casco 

Taxatiewaarde 
De waarde van het verzekerde motorrijtuig is vastgesteld overeenkomstig artikel 7:960 BW, en 
heeft een geldigheidsduur van maximaal 36 maanden gerekend vanaf de afgiftedatum van het 
taxatierapport. 
Een kopie van het taxatierapport dient binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering 
in het bezit te zijn van assuradeuren. Bij niet of niet tijdig inzenden van het taxatierapport zal 
eventuele schaderegeling op basis van dagwaarde plaatsvinden. 

 
Artikel 7:960 BW luidt als volgt: 
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in 
een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij 
voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan 
een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen 
overeenkomstig het advies van een deskundige. 

 
Overdekking 
Indien de werkelijke waarde op het moment van schade hoger blijkt te zijn dan de taxatiewaarde, 
zal bij schaderegeling op basis van totaal verlies de taxatiewaarde worden verhoogd tot de 
werkelijke waarde met een maximum van 10% boven de getaxeerde waarde. 

 
Onderdelen 
De verzekering is tevens van kracht voor losse onderdelen welke zich bevinden bij derden voor 
herstel en/of restauratie. Voor losse onderdelen geldt uitsluitend dekking voor 
schadegebeurtenissen door : 

- par 22.II A. 1. brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en vliegtuigschade 
- par 22.II A. 2. diefstal 
- par 22.II A. 5. tengevolge van storm, vallende of opgewaaide voorwerpen; andere 

natuurrampen zoals hagel, overstroming en lawines. 

Bijzondere voorwaarden Hulpverlening 
In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in par. 44.I. 2. wordt volledige vergoeding verleend van de 
transportkosten van het motorrijtuig en/of eventueel gekoppelde aanhangwagen en de eventueel 
zich daarin bevindende bagage naar een adres in Nederland waarbij voor het motorrijtuig een 
altijd terughaal-garantie geldt. 
Vernietiging van het motorrijtuig in het buitenland vindt slechts plaats met uitdrukkelijke toestem- 
ming van verzekerde. 
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