
Oldtimerverzekering  
Op zoek naar de beste oldtimerverzekering?  
Vergelijk de oldtimerverzekering hier.  
De meeste mensen hebben wel een beeld als ze denken aan een oldtimer. Maar 
wanneer wordt je auto eigenlijk als oldtimer geclassificeerd? Voor de Belastingdienst 
en de wegenbelasting geldt dat je auto pas een oldtimer is als de auto 40 jaar of 
ouder is. Voor de meeste verzekeringsmaatschappijen geldt dat een auto al vanaf 25 
jaar of ouder wordt geclassificeerd als oldtimer. Een oldtimer classificatie kan veel 
voordelen bieden vooral bij het afsluiten van je oldtimerverzekering. 

Wanneer kun je een oldtimerverzekering afsluiten? 
Om in aanmerking te komen voor een oldtimerverzekering, kijken de meeste 
verzekeringsmaatschappijen niet alleen naar de leeftijd van je auto. Per verzekeraar 
verschilt aan welke eisen je auto moet voldoen. Voorbeelden van punten waarop 
gelet kan worden:  
● Je oldtimer is minimaal 25 jaar oud 
● Je mag jaarlijks een maximaal aantal kilometers rijden 
● Je gebruikt je auto recreatief, niet voor woon-werk verkeer, wedstrijden of 

verhuur 
● Je autotype wordt niet langer meer geproduceerd 
● Je oldtimer heeft een minimale taxatiewaarde 
● Je hebt je oldtimer goed beveiligd  
● Bepaalde automerken zijn uitgesloten 

Waarom zou je voor een oldtimerverzekering 
kiezen? 
Met een oldtimerverzekering kun je qua verzekeringspremie een hoop geld 
besparen. De premie hangt o.a. af van de geschatte kans op schade. Omdat je je 
oldtimer recreatief gebruikt, is de kans op schade veel kleiner. Daarnaast wordt een 
oldtimer meestal bij mooi weer gebruikt en niet bij winterse omstandigheden. 
Hiermee wordt de kans op schade ook kleiner.  

Welk type oldtimerverzekering kun je kiezen? 
Bij gewone personenauto’s is het vanaf een bepaalde leeftijd niet meer aantrekkelijk 
om je auto beperkt casco of All risk te verzekeren. Bij de meeste oldtimers is dit niet 
het geval. Voor een oldtimer kan een uitgebreide autoverzekering juist heel 
verstandig kan zijn. Dit omdat de meeste oldtimers vaak een bijzondere waarde 
hebben. Daarom kun je beter kiezen voor een WA beperkt casco of All risk 
autoverzekering. De waardebepaling is per verzekeringsmaatschappij anders. De 



meeste verzekeraars hebben vaak eigen taxatie eisen om de waarde van je oldtimer 
vast te stellen.  

Welke verschillende dekkingen zijn er bij 
oldtimerverzekeringen? 
Net als bij een gewone autoverzekering kun je bij je oldtimerverzekering ook voor 
drie dekkingen kiezen: Wettelijk Aansprakelijk (WA), WA beperkt casco en Allrisk. Bij 
verschillende auto verzekeraars is het ook mogelijk om je aanvullend te verzekeren, 
bijvoorbeeld voor schade na een ongeval of rechtshulp. De meeste oldtimers 
worden gereden bij mooi weer tijdens de zomer. Bij sommige autoverzekeraars is 
het ook mogelijk om een oldtimerverzekering voor alleen de zomermaanden af te 
sluiten.  

Welke dekking kun je het beste kiezen?  
Wanneer je met je oldtimer rijdt, ben je net als bij een autobezitter, in Nederland 
verplicht om tenminste een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 
Deze verzekering dekt alleen schades die je bij andere toebrengt en waarvoor jij 
wettelijk aansprakelijk bent. Alleen de schade die je met je oldtimer veroorzaakt bij 
anderen is gedekt. Wanneer je ook eventuele schade aan je eigen oldtimer wilt 
verzekeren,  kun je beter kiezen voor WA beperkt casco. En wil je helemaal gerust 
genieten dan is een allrisk verzekering een goede optie.   

Wat zijn de kosten voor een oldtimerverzekering? 
De premie van de oldtimerverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. De 
belangrijkste is natuurlijk welke type dekking je kiest. Daarnaast zijn de leeftijd van 
de oldtimer en de taxatiewaarde bepalend voor de premieberekening. Bij de meeste 
autoverzekeraars neemt de premie naarmate de auto ouder is en een hogere waarde 
heeft. Ook je eigen leeftijd telt vaak mee. Gelukkig kun je met je schadevrije jaren 
weer een flinke korting krijgen op je premie. 

Tips om een goede oldtimerverzekering te vergelijken en af 
te sluiten 
 

Bij ons kun je de beste oldtimerverzekeringen vergelijken en afsluiten. Hieronder een 
aantal tips om dit te regelen. 

1. Oldtimerverzekeringen vergelijken.  
Vergelijk bij de verschillende oldtimerverzekeraars de premie op basis van 
jouw wensen en situatie. 



2. Geef je gegevens eerlijk door.  
Geef niet minder gereden kilometers op dan je daadwerkelijk rijdt. Dit kan 
tegen je werken. Als je schade hebt, zal dit in de garage worden opgemerkt. 
De verzekeraar kan besluiten om een deel of zelfs helemaal niets van de 
kosten te vergoeden. 

3. Kies niet zomaar voor de laagste dekking. 
Autoverzekeraars houden bij het uitkeren van een vergoeding rekening met 
de waarde van de oldtimer. Als je auto al wat ouder is, krijg je waarschijnlijk 
meer terug. Je kunt in dit geval beter kiezen voor een oldtimerverzekering die 
wat duurder in de premie is.   

4. Check jaarlijks of jouw oldtimerverzekering nog steeds de beste past bij je 
situatie. De premie mag elk jaar door de verzekeraar veranderd worden. Laat 
het contract dus niet zomaar verlengen. Ook is het verstandig om te kijken of 
je dekking nog wel aansluit bij je wensen en eisen. 

Hier kun je meerdere oldtimerverzekeringen met elkaar vergelijken. Zo vind je altijd 
de beste en goedkoopste verzekering die het beste bij je wensen past.  

 

 

https://www.aansprakelijkheidsverzekering.com/

