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Wat bij tegenslag met uw oldtimer? Botsing, brand, diefstal, vandalisme, … 

Hebt u reeds aan een omniumverzekering voor uw oldtimer gedacht ? 
 
Beste oldtimerliefhebber, 
 
Omdat het rijden met een oldtimer jammergenoeg hand in hand gaat met mogelijke ongevallen, 
wensen wij u graag te informeren over een optie binnen uw oldtimerverzekering : de OMNIUM, 
een weinig gekende verzekering welke u nochtans veel zorgen bij schade kan besparen. 
 

 

U neemt een omniumverzekering wanneer u een nieuwe wagen koopt … 

Maar hebt u reeds aan een omniumverzekering voor uw oldtimer gedacht ? 

 
Wanneer u bereid bent een schattingsverslag van de oldtimer te laten maken, 
kunnen wij op basis van die bekomen waarde een echte omniumverzekering 
voorstellen. En die is nog betaabaar ook !  

 
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. 
 
Wat kost een omniumverzekering voor uw oldtimer ?  

 
De verzekeringspremie voor de volledige omnium hangt af van het bouwjaar en de geschatte 
waarde van de oldtimer, alsook van het jaarlijks aantal kilometers ( 2.000 ? 5.000 ? 10.000 km ? ) 
welke ermee gereden zal worden. 
 
- 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. Informeer 
vrijblijvend naar die premievoeten en mogelijkheden. 
 
Enkele concrete voorbeelden van de jaarpremies volledige omnium oldtimer, telkens taksen in: 
 
- VW Kever Cabrio 1978 15.000 euro tot 10.000 km/jaar = 350 euro (*) 
- Chevrolet Corvette Stingray 1976 22.000 euro tot 5.000 km/jaar = 350 euro (*) 
- MG A 1960 35.000 euro tot 2.000 km/jaar = 400 euro 
- Mercedes 190SL 1956 60.000 euro tot 2.000 km/jaar = 685 euro 
 
(*) De minimumpremie van een omniumverzekering bedraagt 350 euro.  
 
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 kan in elk geval op onze service rekenen. Aarzel dan ook niet ons te contacteren bij vragen of 
opmerkingen.  
 
Wij staan tot uw dienst, ERARD Verzekeringen nv 
 
 



Verdere toelichting bij de omniumverzekering voor hobbytimers & oldtimers 

 
De verzekeringspremie van een omniumverzekering voor een collectiewagen of hobbywagen is een 
percentage op de geschatte waarde door erkend auto-expert.  
 
Hierbij een standaard overzicht :   ( Telkens onder voorbehoud van acceptatie door maatschappij. ) 

 
Die bovenstaande premievoeten zijn exclusief 26,75% wettelijke verzekeringstaksen. 
 
( Bijvoorbeeld: Triumph TR3 1960 van 30.000 euro tot 5.000 km / jaar = Veteran 40/59, waarvoor 
een volledige omniumverzekering gewenst is = 30.000 euro x premievoet 1,10% x 26,75% taksen  

= 420 euro jaarpremie voor een volledige omniumdekking tot 5.000 jaarlijkse kilometers. ) 
 
Keuze inzake de verschillende waarborgen = 
 
* Statique = Brand & Diefstal in de stalplaats – in de garage thuis. 
* Casco Par = Beperkte of kleine omnium = Brand, diefstal, botsing met wild, natuurgeweld, 
glasbraak 
* Volledige omnium = Afhankelijk volgens jaarlijkse aantal kilometers = Brand, diefstal, botsing 
met wild, natuurgeweld, glasbraak, vandalisme, eigen schade, ongeval in fout. 
 
( Er is dus niet enkel een volledige omnium mogelijk, er zijn ook andere formules terug te vinden in 

de bovenstaande tabel. ) 
 
Categoriëen van wagens = 
 
* Youngtimer = Collectiewagen/ Hobbywagen van 10 tot 20 jaar oud 
* Classic = Collectiewagen/ Hobbywagen van 20 tot 29 jaar oud 
* Vintage = Collectiewagen/ Hobbywagen van 30 tot 39 jaar oud 
* Veteran = Collectiewagen/ Hobbywagen van 40 tot 59 jaar oud 
* Historic = Collectiewagen/ Hobbywagen van meer dan 60 jaar oud 
 
( De leeftijd van het voertuig is dus bepalend voor de categorie. En die categorie bepaalt dan weer 

de tarieven van de omniumverzekering. Telkens als percentage op de geschatte waarde. ) 
 
Minimumpremie van de verzekeringspolis = 
 
* Youngtimer = 1.250,00 € Volledige omnium en 750,00 € indien Beperkte omnium 
* Classic – Vintage – Veteran - Historic = 350,00 € Volledige omnium en 200,00 € indien Beperkte 
omnium. 
 
( Wanneer de berekende premie lager zou liggen dan die minimumpremies, zijn die 

minimumpremies van toepassing in de verzekeringspolis. ) 
 
Vrijstellingen bij een schade =  
 
* Youngtimer = 2% van de geschatte waarde, met als minimum 500,00 € 
* Classic – Vintage – Veteran - Historic = 2% van de geschatte waarde, met als minimum 250,00 €  
en daarnaast forfaitair 250,00 € voor de waarborg glasbraak. De vrijstelling op de waarborg 
glasbraak hangt dus niet af van de geschatte waarde en is steeds 250 €. 
 
( Standaard is er verzekeringsdekking voorzien voor 2 personen-gezinsleden ouders dan 26 jaar en 

een schadeverleden zonder ongevallen in fout. Indien er toch iemand anders zou rijden en er is een 

ongeval, dan zal een verhoogde vrijstelling van minstens het dubbele van toepassing zijn. ) 

 
Beveiliging van de wagen = 
 
De maatschappij vraagt minstens het gebruik van een stuurstang of het inbouwen en gebruiken 
van een verborgen startknop – startonderbreker als basis anti-diefstal beveiliging. Afhankelijk van 
de waarde van de wagen en het type stallingsplaats-garage kunnen extra zaken gevraagd worden. 
 



Verzekeringsvoorstel voor collectiewagens  

aub ingevuld en ondertekend terugbezorgen 

 

VERZEKERINGNEMER : 
 
1)naam en voornaam :       firmanaam : 
  wettelijke woonplaats : 
  postnummer :                                             gemeente :                                         land : 
 
2)Bent Uzelf de enige bestuurder?  Ja/Neen     Ook uw partner - echtgeno(o)t(e)e als bestuurder?  Ja/Neen 
   Zijn er eventueel nog andere bestuurders van de wagen?    Ja/Neen 
 
3)Bij welke maatschappij is het voertuig in BA verzekerd ? (kopie groene kaart bijvoegen): 
 
4)Gelieve ons de volgende inlichtingen betreffende de bestuurder(s) te geven, samen met kopie rijbewijs : 
 
Naam &voornaam    adres       geboortedatum        hoofdberoep         rijbewijs        uitgereikt op 

 

 

 

5) a) werd U of één van de andere bestuurders hun rijbewijs ingetrokken in de loop van de laatste 5 jaar?:              
           Ja/Neen       Is er om de hierboven reden nog een rechtsvording aan de gang ? :   Ja/Neen 
   b) is één van de bestuurders reeds veroordeeld geworden wegens dronkenschap, alcoholintoxicatie of  
       voor vluchtmisdrijf ?        Ja/Neen 
   c) heeft een verzekeringsmaatschappij reeds aan één van de bestuurders een gelijkaardige dekking opgezegd 
of geweigerd ?       Ja/Neen      Zo ja, waarom ?: 
   d) heeft een verzekeringsmaatschappij reeds speciale maatregelen genomen tegenover één van de 
uitsluitende bestuurders na een schadegeval ? Een opzeg na schade ? :      Ja/Neen 
   e) heeft één van de bestuurders een tekortkoming of gebrek (lichamelijk of geestelijk) of een ziekte  
      ( zoals bv gezichts-of gehoorstoormis, hartziekte, vallende ziekte, suikerziekte) die zijn rijbekwaamheid  
      eventueel zou kunnen verminderen of beïnvloeden ? JA/NEE     zo ja, welke ?: 
   f) heeft één van de bestuurders de laatste 5 jaar schadegevallen gehad (in recht of ongelijk) ? :     Ja/Neen 
 
6) In geval van een positief antwoord op vragen 5 a, b, f preciseer aub 
 
 

 

TE VERZEKEREN VOERTUIG: (Aub ook kopie inschrijvingsbewijs & schattingsverslag bezorgen) 
Merk       type        cylinderinhoud CC     bouwjaar    onderstel nr    plaatnummer   aantal kilometer op teller 

 

 

  8) Hoeveel kilometers rijdt U per jaar?: tot 2.000? 5.000? 10.000?  
9) a) Bent u eigenaar van het voertuig?:     Ja/Neen 
      b) Datum en prijs van aankoop: 
10) Hebt U verschillende en/of belangrijke aanpassingen aan de standaarduitgave van het voertuig gemaakt?: 
      zo ja preciseer: 
11) Waar is het voertuig geparkeerd?: 
12) Bevindt het voetruig zich in een gebouw aanpalend aan uw woning en dat uitgerust is met een  slot ?                                     
      zo neen gelieve te preciseer: 
13) Is de parkeerplaats: 
      a) een stenen gebouw met een pannendak of geasfalteerd?   Ja/Neen     zo neen, preciseer aub: 
      b) in een regelmatig (dag & nacht) onbewoond  gebouw gelegen?  Ja/Neen    zo ja, preciseer aub: 
      c) voor handelsdoeleinden gebruikt ?:   Ja/Neen      zo ja, preciseer aub: 
14) Is het voertuig uitgerust met mechanisch of elektronisch anti-diefstalsystem:       Ja/Neen 
      zo ja, preciseer aub: 
15) Is het een tweede voertuig? Niet voor dagelijks gebruik?:      Ja/Neen     
16) Gelieve de volgende inlichtingen betreffende uw woning mede te delen: 
      a) type van sloten op de buiten ingangen: 
      b) type van sloten op de vensters: 
      c) type van het electronische anti-diestal systeem: 
      d) andere beschermingsmethodes : 
 17) Wat is de geschatte waarde van de wagen door expert: 

 

GEVRAAGDE WAARBORGEN: Volledige omnium tot 2.000 of 5.000 of 10.000 kilometer per jaar 
GEWENSTE AANVANGSDATUM: 

 

Bent u op de hoogte van bijzondere factoren welke de aanvaarding van dit risico, door de verzekeraar,  zouden 
kunnen beïnvloeden? Zo ja, gelieven deze te specifiëren : 

 
De ondergetekende verklaart dat bovenstaande antwoorden volledig en waarachtig zijn en erkent hun juistheid, 
zelfs indien ze door een derde persoon geschreven werden. Onderhavig voorstel bindt de partijen niet het 
contract te sluiten. Onderhavig voorstel zal in ieder geval deel uitmaken van het contract. 
 
Gedaan te.............................de..........................                              handtekening van de voorsteller 



Reeds aan een waardeschatting of expertiseverslag voor uw oldtimer gedacht ? 

 

Voor velen klinkt het misschien onbekend in de oren. Concreet betekent het “een waarde kleven op 
uw oldtimer”. Géén emotionele waarde door de bezitter, géén onderschatte waarde door een 
kandidaat-koper, géén bediscussieerbare waarde door de tegenpartij bij een verkeersongeval, 
MAAR wel een oordeel van een erkend auto-expert. Hij bekijkt de wagen grondig, zorgt voor een 
uitgebreid fotoverslag, doet het nodige onderzoek en maakt uiteindelijk zijn schattingsverslag op. 
Dit document noemen we ook de waardeschatting. 
 
Het kan voor tal van doeleinden nuttig zijn. We belichten hierbij de 3 voornaamste. 
 

A. Verdediging bij een verkeersongeval in recht 

 
Geen enkele bestuurder is vrij van ongevallen. Hoe voorzichtig we zelf ook zijn, er kan steeds 
iemand anders schade berokkenen aan onze oldtimer. Bij moderne wagens is het eenvoudig: er 
bestaan databanken van wisselstukken, de nieuwprijzen zijn bekend, … . Bij oldtimers is dit echter 
niet het geval. Het is véél moeilijker om een waarde te kleven op de wagen. De tegenpartij, welke 
de schade moet betalen, kan discussiëren en proberen de waarde te minimaliseren. Om u 
hiertegen te wapenen, is een waardeschatting een belangrijk hulpmiddel. Gezien het opgesteld 
werd door een erkend expert, zullen de verzekeringsmaatschappijen met zijn bevindingen rekening 
moeten houden. U staat dus sterker bij de verdediging van uw schadedossier. 
 

B. Opstart van een omniumverzekering 

 
Laten we even stilstaan bij die verkeersongevallen. In het slechtste geval zijn we zelf in fout en kan 
de schade niet op een tegenpartij verhaald worden. De eigen portemonnee zal aangesproken 
moeten worden, tenzij u een omniumverzekering hebt. Deze werkt volgens hetzelfde principe als 
voor nieuwe wagens. Alleen wordt niet vertrokken van de cataloguswaarde, maar van de geschatte 
waarde. Een waardeschatting is m.a.w. noodzakelijk. Alle info over zo’n omniumverzekering kan u 
opvragen bij Erard verzekeringen nv. 
 

C. Verkoop van het voertuig 

 
We nemen het woord “verkopen” niet altijd graag in de mond, maar de ervaring leert dat vroeg of 
laat elke wagen opnieuw te koop aangeboden wordt. U kleeft een prijs op de wagen en de 
kandidaat-koper vindt het té hoog. Hoe ga je dan argumenteren dat het een eerlijke prijs is? Dat 
de wagen zich inderdaad in een eerlijke toestand bevindt? Opnieuw zal de waardeschatting soelaas 
brengen en de kopers kunnen overtuigen. 
 
Kortom, een waardeschatting (of anders uitgedrukt: een expertiseverslag) van de wagen laten 
maken, is zeker de overweging waard!  
 
Welke experten kan Erard aanbevelen ? 

 
U hebt natuurlijk de vrijheid inzake keuze van expert, doch ervaring leerde ons dat u best naar een 
specialist ter zake gaat. Want niet elke expert is even goed van oldtimers op de hoogte. Daarom 
bevelen wij aan: 
 
Expert Patrick Hermanns  
Expertisebureau Hermanns NV – H.C.I.  
Geo Verbancklaan 5 te 9051 Gent 
Tel: 09/220.09.55 & Fax: 09/220.16.89 
E-mail: hermanns.expertise@skynet.be 

( Deze expert heeft ook een “drive-inn”, wat 

betekent dat u zelf kan langsgaan met de wagen. 

Zo bespaart u op de kosten van het 

schattingsverslag. Vergeet niet om facturen, 

foto’s, … van tijdens de restauratie mee te nemen. 

Dat helpt de expert vooruit ! ) 

 
Aan jullie , oldtimerliefhebbers , om deze goede raad indachtig te zijn !  

En : veel rijplezier ! 
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