
Op de website Mijn Vetera kunt u als klant uw 
gegevens, verzekeringen en schades inzien. 
Bovendien biedt het u de mogelijkheid om uw 
persoonlijke gegevens te wijzigen en
schades eenvoudig en snel te melden.

Mijn Vetera:
• Altijd en overal: gegevens bekijken en wijzigen
• Uw administratie is altijd op orde
• Minder papier en dus beter voor het milieu

Persoonlijk contact blijft voorop staan!
Omdat wij uw passie voor oldtimers delen, 
begrijpen we als geen ander hoe belangrijk de 
staat van uw oldtimer bromfiets, motor of auto 
is. Graag sluiten wij samen met u de perfecte 
oldtimerverzekering af zodat u zich geen 
zorgen hoeft te maken bij eventuele schade. 
Wilt u ons hiervoor liever even bellen? Wij 
blijven ook telefonisch voor u bereikbaar.

Activeer uw account
Om toegang te krijgen tot Mijn Vetera gaat 
u naar mijn.vetera.nl/activeren en vult u uw 
relatienummer en activeringscode in. Deze 
heeft u per mail of brief van ons ontvangen. 
Na activatie logt u in met uw e-mailadres 
en wachtwoord.

Regel uw oldtimer-
verzekeringen via 
Mijn Vetera

mijn.vetera.nl/activeren

mijn.vetera.nl/activeren
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7770 AK Hardenberg
T 0523 - 28 23 28
E info@vetera.nl
I  www.vetera.nl

Wat vindt u op 
Mijn Vetera?

Persoonlijke gegevens
Hier vindt u onder andere 
naam, adres, geboortedatum 
en e-mailadres van u en uw 
gezin. Deze gegevens kunt u 
zelf wijzigen.

Verzekeringen / producten
Al uw verzekeringen in één 
overzicht. Als u klikt op een 
verzekering, dan vindt u alle 
polissen en brieven digitaal. 
Daarnaast kunt u hier uw 
voertuig aanmelden of
afmelden.

Schades
Meld uw schades snel en 
eenvoudig via Mijn Vetera. 
Heeft u een schade gemeld? 
Dan vindt u hier ook de 
voortgang van uw melding.

Dossier
Hier vindt u een overzicht 
van de correspondentie die 
Vetera aan u verstuurt en de 
documenten die wij in onze 
administratie bewaren. Ook 
kunt u hier de groene kaart
downloaden.

Financieel overzicht
Uw (openstaande) facturen 
van Vetera, inclusief 
betalingen, vindt u terug in 
het financieel overzicht.

Hulp nodig? 
0523 - 28 23 28
info@vetera.nl


