ERARD Verzekeringen nv bezorgt u graag deze folder over het verzekeren van oldtimers, klassiekers,
hobbywagens, classic cars, … . Het is een eerste kennismaking met hun nieuwe producten voor 2012 !

Als autorijden uw passie is,
dan heeft ERARD Verzekeringen nv
dé autoverzekering die u zoekt.

ERARD VERZEKERINGEN NV
Klerkenstraat 20
8920 Langemark
Tel: 057/48.82.03
Fax: 057/48.71.51
http://www.erard.org/
E-mail: info@erard.org
FSMA 13591

Verwen uw oldtimer, klassieker, hobbywagen, ...
met dé prijs/kwaliteit beste verzekering.
Door hun jarenlange ervaring en specialisatie in het verzekeren van hobbywagens en oldtimers, is
Erard Verzekeringen nv erin geslaagd om een sterke verzekeringsoplossing voor de bezitters van
oldtimers en hobbytimers te ontwikkelen. Deze unieke polis wordt mogelijk gemaakt door de
totaalpakketformule en de integratie in een volledig verzekeringspakket voor het gezin.

Geen verschil in premie voor oldtimer met O-plaat of oldtimer met gewone nummerplaat.
Passagiers en inzittenden zijn standaard mee verzekerd.
Dekking in alle Europese landen vermeld op de groene verzekeringskaart.
Geen beperking van andere occasionele bestuurders.
Geen verplichting inzake keuze voor erkende herstellers.
Geen kilometerbeperking opgelegd in de polis.
Geen rijtijdenbeperking ( m.a.w. zowel overdag als 's nachts verzekeringsdekking ).
Oplossing op maat voor jonge bestuurders mogelijk.
Oplossing op maat voor tuning en Kitcar mogelijk.

Extra troeven van de verzekeringspolis
-

Dit betreft een doodgewone Belgische autoverzekering, volgens een kortingstarief welke mogelijk
gemaakt is door het verzekeringstotaalpakket. Het is dus helemaal géén beperkte polis met tal van
uitsluitingen. Ook kan u het rechtstreeks bij een professionele verzekeringsmakelaar opstarten.

Kortingstarieven 2012

= 90 euro verzekeringspremie voor uw 1e oldtimer auto of moto,
Ba & Rechtsbijstand & Verzekeringstaksen inclusief.

= 15 euro per bijkomende oldtimer.

De rechtsbijstandsverzekering is een belangrijke waarborg. Het zorgt namelijk voor uw verdediging
bij een schadegeval. Wij kiezen daarom voor een onafhankelijke en gespecialiseerde maatschappij.
Een dergelijke rechtsbijstand na verkeersongeval is standaard inbegrepen in de verzekeringspremie
van 90 & 15 euro !

Gezien deze 15 euro een minimumpremie is, wordt er géén pro rata verrekening gemaakt indien de
looptijd minder dan één kalenderjaar is. Het is m.a.w. 15 euro per kalenderjaar, los van het
moment van aansluiting. Iemand welke bijvoorbeeld in mei aansluit, betaalt dus ook 15 euro tot 31
december. Vanaf 1 januari is er dan opnieuw 15 euro te betalen voor het volgende kalenderjaar.

Deze folder is toegespitst op auto's en moto's voor hobbygebruik. Bent u verzamelaar van
Bromfietsen, Tractoren, Lichte vrachtauto's, Vrachtwagens, Oldtimerbussen, Boten ?
Raadpleeg ons ! Ook voor die hobbywagens hebben we speciale premies en interessante
oplossingen.

90€ voor uw oldtimer auto of moto
15€ per bijkomende oldtimer
Ba & Rechtsbijstand & Taksen inclusief
Zonder beperkingen inzake kilometers of rijtijden
Zelfde premie O-plaat en gewone nummerplaat
Unieke eigenschappen van de 90€ verzekeringspolis

Voorwaarden om van deze kortingstarieven te kunnen genieten
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- We spreken steeds over één verzekeringstotaalpakket voor het gezin bestaande uit dagelijkse
wagen, brand, familiale, ... . Telkens op maat te bespreken.
- Er moet een gunstig schadeverleden zijn, inzake ongevallen in fout, bonus-malus, veroordelingen
wegens dronkenschap, ... .
- Elk dossier wordt individueel opgebouwd en kan specifieke voorwaarden hebben. Het is tenslotte
de maatschappij zelf welke de uiteindelijke beslissing inzake premiezetting en aanvaarding van het
dossier neemt.

- Geen lidmaatschap van een club of federatie vereist.
- De verschillende hobbywagens mogen tegelijk op de weg komen.
- Occasioneel woonwerkverkeer & ceremoniegebruik kan na melding gratis bij verzekerd worden.

SINDS 1945 TOT UW DIENST !
FSMA 13591

Eén onafhankelijk verzekeringsmakelaar = Eén aanspreekpunt voor uw volledige dossier.
Familiaal verzekeringskantoor op mensenmaat met oog voor lange termijn klantenrelatie.
Goede bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de zaakvoerders Pol en Bruno Erard.
Persoonlijke aanpak met mogelijkheid tot klantenbezoeken langs de baan.
Eigen 24/24u noodnummer van kantoor ter beschikking gesteld aan de klanten.
Sinds 1945 actief als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en schadebeheerder.

Troeven van Erard Verzekeringen nv
-

ERARD Verzekeringen NV, Klerkenstraat 20, 8920 Langemark
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Totaalpakket van de gezinsverzekeringen
Het bovenstaande kortingstarief voor de oldtimerverzekering is enkel geldig in één
verzekeringstotaalpakket. Op deze manier is de grote korting van toepassing en blijft het toch een
ruime polis met uitgebreide voorwaarden. Als klant wordt u met andere woorden beloond voor het
groeperen van uw gezinsverzekeringen in één totaalpakket.
Dan spreken we over mogelijke verzekeringsproducten als: Autoverzekering van de dagelijkse
wagen(s), Brandverzekering van de eigen woning met inboedel, Familiale verzekering voor het
gezin, Rechtsbijstandsverzekering ter verdediging bij schade, aangevuld met eventuele extra
polissen zoals hospitalisatie, pensioensparen, lichamelijke ongevallen, begrafenisverzekering,
reisverzekering, bestuurderspolis, ... .
U hebt geen eigen wagen , bijvoorbeeld wegens het hebben van een firmawagen ? Of u hebt geen
eigen brandverzekering , bijvoorbeeld wegens het genieten van een blokpolis ? Dit hoeft geen
probleem te zijn. In deze gevallen zien we samen na welk totaalpakket er wél mogelijk is. Tenslotte
is een verzekeringsdossier altijd maatwerk en zoeken we samen naar de meest optimale oplossing.
Basistarief zonder totaalpakket of zonder korting
De verzekeringspremie voor dergelijke uitgebreide oldtimerpolis zonder totaalpakket , maw
wanneer geen enkele korting van toepassing is , zou snel 250 euro en meer bedragen. Indien
gewenst, kan dit steeds berekend worden. De premie hangt dan af van factoren als leeftijd,
postcode, cilinderinhoud, pk's, ... . Als klant is het echter steeds interessant om wél in één pakket
te werken. Het premievoordeel zal groot zijn, de waarborgen en de service uitgebreider. Het is
namelijk steeds aan te raden om in één totaalpakket te werken. Het opsplitsen van uw
verzekeringsdossier tussen verschillende verzekeringsmakelaars heeft echt geen zin. Elke klant
dient voor zich de keuze te maken bij wie hij totaalklant wenst te zijn. Deze keuze kan beïnvloed
worden door de premies van zijn polissen, de bereikbaarheid van zijn makelaar, de deskundigheid,
het vertrouwen, ...

Verzekeringen blijven maatwerk

Optionele dekkingen voor de oldtimer
Uitgebreide rechtsbijstand

Naast de ingebouwde basisformule rechtsbijstand is er ook een uitgebreide all-in rechtsbijstand
mogelijk welke bijvoorbeeld ook tussenkomst biedt bij problemen met de garagist over een slechte
herstelling of met het tankstation na het tanken van vervuilde brandstof. Er is maw ook dekking
voor contractuele geschillen, iets wat nooit in een beperkte rechtsbijstand inbegrepen zal zijn. De
maximale tussenkomst is ook zeer ruim, vaak tot 100.000 euro en meer.
Assistance & Pech onderweg

Oldtimers kunnen niet tegen pech onderweg
verzekerd worden? Want ze zijn te oud?
Helemaal niet ! Wij hebben een speciaal en
betaalbaar product ervoor. Voor 25 euro per
jaar is de oldtimer verzekerd in Benelux,
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.
Deze assistance is tot uw dienst 24u/24u, 7
dagen op 7. Iedere verzekerde krijgt zijn
eigen hulpkaart en contract persoonlijk
toegestuurd, met vermelding van de
plaatnummers en het bijstandsnummer
(assistance-telefoonnummer).

Hebt u al aan een omniumverzekering voor uw oldtimer gedacht?

Deze optionele polisuitbreiding, met een jaarlijkse verzekeringspremie van 25 euro per jaar, biedt
tussenkomst bij panne, diefstal, ongeval, ... . De klant krijgt een noodnummer en kan steeds
opbellen wanneer hulp nodig is. Dan wordt de takeling naar huis of garage georganiseerd en
worden de inzittenden geholpen bij hun terugkeer. Deze bijstand wordt geleverd door een
groepspolis bij de VAB, een echte specialist in die materie. De 25 euro oldtimerformule is dus
geldig in België, maar ook in alle omringende landen zoals Frankrijk, Nederland, Luxemburg,
Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Telkens tot de verste grenzen. Er is dus geen sprake van een
kilometerbeperking.

Het is niet mogelijk om algemeen geldige
verzekeringspremies en voorwaarden in een
folder als deze te vermelden. We kunnen
slechts enkele voorbeelden en richttarieven
geven, want elk verzekeringsdossier is
verschillend.

De verzekeringspremie voor zo’n volledige omnium hangt af van het bouwjaar en de waarde van
de oldtimer, alsook van het jaarlijks aantal kilometers ( 2.000 ? 5.000 ? 10.000 km ? )
welke ermee gereden zal worden. Enkele voorbeelden:
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Vraag gerust ook een premieberekening voor uw eigen oldtimer ! U zal zien dat het een
betaalbare verzekering is en dus het overwegen waard. Tenslotte is uw oldtimer een investering en
beveiligt u die best met een goede verzekering ? U neemt een omnium voor een nieuwe wagen,
Waarom niet voor uw oldtimer ? Vraag ons een offerte op maat, volgens de waarde van het
voertuig en het geplande jaarlijkse kilometeraantal.

- Oldtimer van 20 tot 29 jaar oud : 1,40% à 2,00% van de geschatte waarde + 26,75% taks
- Oldtimer van 30 tot 39 jaar oud : 1% à 1,45% van de geschatte waarde + 26,75% taks
- Oldtimer van 40 tot 59 jaar oud: 0,90% à 1,20% van de geschatte waarde + 26,75% taks
- Vanaf de 2e oldtimer zijn er grote kortingen mogelijk. Zijnde 40% voor de 2e, 85% voor de 3e, …
- Ook voor de duurdere oldtimers > 50.000 euro zijn er speciale tarieven. Deze worden op maat
berekend. Zelfs oldtimer moto’s kunnen in volledige omnium verzekerd worden.

Inderdaad, we kunnen uw oldtimer verzekeren tegen brand, diefstal, glasbraak, botsing met wild,
natuurgeweld, vandalisme, eigen schade en ongeval in fout. Deze zeer ruime dekking biedt u met
andere woorden absolute zekerheid. Ook in situaties waar u nu misschien niet aan denkt, zoals een
tegenpartij welke niet verzekerd is of een tegenpartij welke uw oldtimer als oud ijzer ziet en geen
ernstige vergoeding wil uitbetalen. Om maar te zwijgen van moeilijke schadedossiers welke jaren
kunnen aanslepen en er zodoende jaren gewacht moet worden op een schadevergoeding. Door een
omnium verzekering af te sluiten, vermijden we zo’n problematische schadedossiers.

Omniumverzekering

Nodig ons vrijblijvend uit voor een gesprek en
wij zien na welke optimalisatie er voor uw eigen
dossier mogelijk is. Tenslotte is elk dossier
anders en dienen wij, als uw makelaar, de
beste oplossing voor u te zoeken. Wij maken
graag tijd voor uw dossier ! Probeer alle huidige
verzekeringspolissen en laatst betaalde
verzekeringsfacturen klaar te leggen, dan
overlopen we samen de mogelijkheden inzake
prijs/kwaliteit optimalisatie van uw
verzekeringsdossier.
Hebt u interesse in een samenwerking met ons kantoor Een offerte op maat gewenst ? Vragen of
opmerkingen ? Neem dan per telefoon of e-mail contact op, zodat we verder kunnen afspreken en
uw verzekeringsdossier van A tot Z kunnen begeleiden. In eerste instantie zullen we bepaalde
informatie via telefoon en e-mail opvragen. In een volgende fase spreken we dan bij u thuis af. Dat
kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om na te zien of de brandverzekering wel volledig up-to-date en
aangepast is aan jullie woonst. Zo'n huisbezoek is binnen ons kantoor voor totaalklanten dus
géén probleem.
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Zaakvoerder Bruno Erard maakt graag tijd voor nieuwe klanten en zal dan ook de voornaamste
contactpersoon zijn. U kan hem best bereiken via e-mail info@erard.org of telefonisch in de
voormiddag van 9u tot 11u. U kan ook steeds uw gegevens nalaten, dan neemt hijzelf contact op.

ERARD Verzekeringen NV, Klerkenstraat 20, 8920 Langemark
Tel: 057.48.82.03, Fax: 057.48.71.51, E-mail: info@erard.org

Erard maakt de link tussen een hobbywagen en de brandverzekering.
Zal de brandverzekering dan niet in premie stijgen ?

Vaak gestelde vragen

Weetjes
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*** Deze folder, als niet-contractueel document, is louter informatief opgesteld. Verzekeringen, waarborgen,
premies, ... blijven maatwerk welke dossier per dossier besproken dienen te worden. De verschillende pagina's
en simulaties in deze folder hebben dan ook een zuiver informatieve waarde. De inlichtingen die voorkomen in
deze folder worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos. De verstrekte informatie
vormt dan ook geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. ERARD Verzekeringen nv kan
niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt
opgelopen ingevolge het gebruik van de folder en/of zijn inhoud. De voorbeeld verzekeringspremies, vermeld in
deze folder, kunnen steeds wijzigen door indexatie, aanpassing, ... . Voor precieze informatie, een professioneel
advies, een gepersonaliseerd voorstel of een concreet aanbod moet u zich wenden tot het kantoor Erard
Verzekeringen nv zelf. *** Mochten er klachten zijn, kan u altijd bij de zaakvoerders Bruno Erard en Pol Erard
terecht voor een gesprek. Er wordt graag tijd gemaakt om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken.
Daarnaast is er ook de OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (Telefoon:
+32(2) 547.58.71) waaraan wij onze medewerking verlenen.

Als professionele verzekeringsmakelaar houden we eraan deze wettelijke bepalingen in de kijker te zetten :

Wettelijke bepalingen

- Wanneer het voertuig door het ongeval in België te zwaar beschadigd is om verder te rijden, kan
u beroep doen op de gratis depannagedienst van de maatschappij. Bel naar het nummer op de
groene verzekeringskaart en vraag om zo'n depannage. Bel dus nooit zelf naar de depanneur ! Dan
moet u die namelijk zelf betalen. Bel dus eerst naar de maatschappij, dan zullen zij de depanneur
aanstellen en ervoor zorgen dat u, bij ongeval in België, op gratis takeling van uw voertuig mag
rekenen. Dit vervangt echter niet de optionele polis "pech onderweg". Want die zorgt ervoor dat er
ook takeling is na panne. Ook in het buitenland zal er dan verzekeringstussenkomst zijn.

- Teken nooit een foutief ingevuld aanrijdingsformulier. Dit kan nadien niet meer gewijzigd
worden! Lees het dus goed na alvorens te ondertekenen. Neem er ruimschoots uw tijd voor. Vooral
de kruisjes en de tekening zijn van zeer groot belang. Wanneer u twijfelt bij het invullen, vraag dan
zeker raad aan de politie of de verzekeringsmaatschappij. U hoeft dat formulier trouwens niet te
tekenen. U kan steeds weigeren. De politie maakt in zo'n geval een PV op en zet de verklaringen
van beide partijen op papier. Ook daarmee kan het ongeval geregeld worden.

- Zorg ervoor dat u steeds een aanrijdingsformulier in de wagen hebt. U kan zo'n formulier
gratis opvragen bij de politie of op ons kantoor. Vergeet ook geen balpen in de wagen bij te
houden ? En eventueel een stukje krijt om de posities van de wagens na ongeval aan te duiden ?
Velen hebben ook een digitaal fototoestel of gsm waarmee foto's genomen kunnen worden. Neem
dan zeker voldoende foto's van de situatie, de verkeersborden in de omgeving, de schade aan de
wagens, .... Hoe meer foto's er zijn, hoe beter we een beeld kunnen vormen van het ongeval.

Nee, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken we voor
bijna alle Belgische verzekeringsmaatschappijen. Dit wil zeggen dat we vele polissen kunnen
overnemen volgens de huidige premie en voorwaarden. Dat zal dus steeds ook het uitgangspunt
zijn. We mandateren dus uw huidige verzekeringspolissen. Op die manier ondervindt u als klant
geen nadeel, want premie en voorwaarden kunnen behouden blijven. Het is dus enkel een wijziging
van verzekeringstussenpersoon. Maar heel vaak is er ook een extra premiekorting of een
verbetering van de polis mogelijk. Dit bespreken we dan graag.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we de huidige lopende polis niet overnemen. Bijvoorbeeld omdat
u geniet van een grote korting via een groepspolis van de werkgever. Dan zullen we samen voor de
beste oplossing zorgen en de hobbywagen bijvoorbeeld linken met de polissen welke we wél
kunnen overnemen zonder premiestijging.
Soms komt ook aan het licht dat de huidige polis helemaal niet correct of voldoende is. Het gebeurt
wel vaker dat een woning véél te laag verzekerd is en dat er zodoende bij brand een veel te laag
bedrag uitgekeerd zou worden. Het is dus steeds leerrijk om uw huidige polissen te laten nazien.
Dit doen we graag bij de overgang naar ons kantoor. Dan plannen we meestal ook een bezoek bij u
thuis, zodat we een goed beeld van de te verzekeren woonst hebben.
Bij mijn huidige maatschappij heb ik een joker na ongeval en geniet ik van een lage
bonusmalus graad. Verlies ik deze voordelen bij de overgang naar Erard ?

Nee, we nemen die voordelen gewoon over. Zo
doet u als klant géén nadeel door de overgang
naar ons kantoor.
Meteen kan u ook genieten van een nieuwe
optimalisatie van uw verzekeringspolis. Dit
bespreken we samen. Want soms kan de
verplaatsing naar een andere maatschappij
zodanig veel voordeel opleveren, dat u beter
die joker laat vallen. Dit moet dossier per
dossier besproken worden en is één van onze
taken als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.
We kennen alle Belgische
verzekeringsmaatschappijen en adviseren u
graag rond de verschillen tussen die
maatschappijen en de beste keuze voor uw
specifieke verzekeringsdossier.
Ik wens enkel mijn wagens bij Erard te verzekeren. Geen brandverzekering. Kan dit ?
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Inderdaad, dat is mogelijk. Maar dan hebt u géén recht op de maximale kortingen en is er
eveneens géén totaalklant-service mogelijk. Een bezoek aan huis zal bijvoorbeeld niet mogelijk
zijn. Dat is in die gevallen trouwens ook niet nodig, want er is geen kennis van de woonst nodig.
We raden dergelijke oplossing voor uw verzekeringsdossier echter af. Dan bent u nergens
totaalklant en bent u als klant minder belangrijk voor een kantoor ? Bijvoorbeeld bij een zware
schade ? Het is beter als klant om te kiezen voor één aanspreekpunt inzake uw verzekeringen. U
kan er enkel voordeel mee doen, want geniet dan van lagere premies en een betere service. En
niet te vergeten, dan heeft uw verzekeringsmakelaar een vollediger beeld op uw dossier. Tenslotte
zijn verzekeringen niet enkel losstaande producten, maar ook een bescherming van uw gezin.
Daarvoor is een volledige behoeftenanalyse nodig en zal er meer ter sprake komen dan prijs alleen.
We maken namelijk een volledige analyse en passen het verzekeringsdossier aan volgens wat echt
nodig is. Dit kan enkel voor totaalklanten.
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Brandverzekering
Uw thuis : u hebt er veel tijd en geld in geïnvesteerd. En op een dag vat de frietketel vuur, de
bliksem valt in, een kaars valt om en alles gaat in rook op … Misschien ook de hobbywagen(s) ????
Tot op heden kon waarschijnlijk geen enkele brandverzekering hier een aangepast antwoord op
bieden. De waarde van de gestalde voertuigen was steeds punt van discussie. Daarom namen wij
het initiatief een unieke formule te ontwikkelen.
« Uw oldtimers mee tegen brand verzekerd volgens vooraf geschatte waarde »
Dit is een uitbreiding op de gekende basisdekkingen van de brandpolis, zoals brand, ontploffing,
implosie, rook en roet, bliksem, kortsluiting, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, schade door water
en minerale olie, glasbreuk, botsing, vandalisme en kwaad opzet, … .
In samenwerking met toonaangevende maatschappijen kunnen de Erard brandverzekeringen
uitgebreid worden met de waarde van de gestalde oldtimers.

Kent u reeds de hobbytimerverzekering ?

Voor wagens als Porsche 930, Lotus Elise, Aston Martin DB7, Lancia Delta
Integrale, Mazda MX5, BMW Z3, VW Golf Cabrio, … een kortingstarief van 200€ !

Omdat er naast oldtimers nog andere hobbywagens en plezierauto's bestaan, stelt ERARD
Verzekeringen nv graag hun hobbytimer verzekering voor.

Iedereen verzekert zijn woning en zijn inboedel tegen brand en aanverwante gevaren. Maar wie
denkt er aan de gestalde voertuigen? Laat staan de hobbytimers en oldtimers?
Laten we ook even de medaille omdraaien: Welke verzekeringsmaatschappij kan op een correcte
manier de gestalde hobbytimers verzekeren? Is het daarom dat ze er niet over spreken?

Een hobbytimer is een voertuig dat vooral voor hobby-doeleinden gebruikt wordt. Het is m.a.w.
géén dagelijks vervoermiddel, doch eerder een voertuig dat u gebruikt bij mooi weer, dat u vooral
uit de garage haalt omwille van het rijplezier, waarmee u tijdens het weekend uitstapjes maakt, ...

Kortom, U hebt als 2e wagen een cabrio, sportwagen, coupé of andere exclusieve wagen? Een auto
welke vooral dient voor plezieruitstappen? Maar nog geen oldtimer van 25 jaar oud is? Ook
hiervoor hebben we een interessante verzekeringsoplossing !

Om tegemoet te komen aan deze tekorten in een klassieke brandverzekering, biedt Erard een
product aan dat de gestalde voertuigen correct tegen brand verzekert.
1. Eerst leggen we samen het verzekerd kapitaal vast.
Bijvoorbeeld 45.000 euro voor uw Porsche 993 4S 1996 & 25.000 euro voor uw Triumph TR3 1959.
Dit wil zeggen dat u bij schade voor die bedragen verzekerd bent.
Dus geen forfait per voertuig, of géén oud ijzer waarde, maar een zwart op wit vast bedrag.

Wij verzekeren hem in een verzekeringstotaalpakket aan 200 euro Burgerrechtelijke
aansprakelijkheid per jaar ! Taksen inclusief, alsook onze service als makelaar en schadebeheerder.
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Net als bij onze oldtimerverzekeringen, zijn er géén beperkingen inzake kilometers, rijtijden, ... .
Het betreft met andere woorden een gewone Belgische autoverzekering, maar volgens een
interessant kortingstarief, mogelijk gemaakt door de bundeling in één verzekeringstotaalpakket.

Merk op dat we hier niet spreken over een bepaalde leeftijdsgrens! Dit is uniek aan het
productengamma van Erard Verzekeringen nv. Wijzelf spreken niet van klassiekers vanaf 25 jaar,
youngtimers of classiccars vanaf 15 jaar, maar van hobbytimers. Want de leeftijd speelt geen rol,
enkel het type wagen. Wachten tot een wagen 15 of 25 jaar oud is, behoort dus tot de verleden
tijd. Reeds zonder wachten kan u van een interessant verzekeringstarief genieten.

Voor dit type wagens hebben wij onze hobbytimerverzekering ontwikkeld. Dit is een Belgische
autoverzekering (burgerrechtelijke aansprakelijkheid en inzittenden, volgens de bij wet opgelegde
modaliteiten), zonder speciale beperkingen of ongewone addertjes onder het gras. M.a.w.
onbeperkt aantal kilometers, woon-werkverkeer, … zijn mogelijk. U mag m.a.w. de hobbytimer
gebruiken om naar het werk mee te rijden. Een mooie extra dus en meteen het bewijs dat er géén
gebruiksbeperkingen zijn. Het betreft een normale autoverzekering, maar mét grote kortingen. Dat
kortingstarief wordt mogelijk gemaakt door de link te leggen met de overige gezinsverzekeringen,
zoals dagelijkse wagen, brand, familiale, ... .

Wagens zoals : Alfa Romeo Spider, Ariel Atom, Aston Martin, Audi TT of R of Quattro, Bentley,
Bitter, BMW M of Z3/4/8, Brabus, Caterham, Chevrolet Corvette, Chrysler Sebring Cabrio, De
Tomaso, Ferrari, Fiat Barchetta, Ford Mustang, Ford Escort Cabrio, Ginetta, Honda S2000 of NSX,
Jaguar XK8, Lada Niva, Lamborghini, Lancia Delta Integrale, Landrover Defender, Lexus SX430,
Lotus, Maserati, Mazda MX5 of RX7, Mercedes SL of CLK Cabrio, MG TF of RV, Mitsubishi Evo of GT,
Mini, Morgan, Nissan 300 ZX, Opel Speedster, Peugeot 206 cabrio, Pontiac Firebird Trans Am,
Porsche, Renault Alpine, Rolls Royce, Saab Cabrio, Spyker, Smart Cabrio, Subaru Impreza WRX,
Toyota Celica GT4 of Soarer, Volkswagen Beetle of Golf Cabrio, Volvo C70 Cabrio, Westfield,
Wiesmann, ..., alsook alle cabrio's, coupé's, sportwagens, exclusieve wagens, ... welke als
hobbywagen gebruikt worden. De lijst is dus zeker niet volledig en bevat louter enkele voorbeelden
van mogelijke automodellen welke we als hobbytimer kunnen verzekeren.

Aan welke wagens denken we wanneer we over de hobbytimerverzekering spreken ?

2. Op basis van die gekozen kapitalen, wordt er een uitbreiding bij de brandverzekering gevoegd.
Deze brengt slechts een kleine bijpremie met zich mee.
Meteen kan er van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om na te gaan of de andere
verzekerde bedragen voldoende actueel en toereikend zijn in de huidige brandverzekeringspolis.
Vele woningen zijn immers niet correct of té laag verzekerd. In sommige brandverzekeringen staat
zelfs helemaal géén verzekerd bedrag ?! Er staat enkel een verwijzing naar het aantal plaatsen.
Maar hoe groot zijn deze ? Hoe zijn ze afgewerkt ? … Het is belangrijk dat dit allemaal in orde is.
Gebouw, inhoud, gestalde voertuigen, …, we overlopen graag de verzekerde kapitalen met u om
tot een optimalisatie te komen.
We sluiten af met deze weetjes :
- Indien er nog een hypothecaire lening voor de woning loopt, dan biedt het contract de
mogelijkheid om de leningsverstrekker erin op te laten nemen. Dit is kosteloos en zorgt ervoor dat
u geen problemen met de bank krijgt (bv verhoging van de rentevoet).
- Erard heeft een BIV nummer. Dit wil zeggen dat ze een erkend vastgoedmakelaar zijn en
bijscholing volgen om woningen naar waarde te schatten. Een troef voor u, als brandverzekeringsklant. Onze kennis van de vastgoedsector helpt namelijk bij de waardebepalingen.

Wist u …
… dat Erard ook oplossingen heeft voor oldtimers die met een gewone plaat ingeschreven zijn ?
De forfaitaire lage oldtimertaks blijft behouden (ondanks de gewone nummerplaat) en de
verzekeringspremie is slechts 90 euro per jaar (rechtsbijstand mee inclusief).
! Verzekeringspremie oldtimer met gewone plaat =
= verzekeringspremie oldtimer met O—plaat !
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U kan m.a.w. gerust overwegen om over te schakelen naar een gewone plaat i.p.v. een O-plaat !
Waarom niet ?
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