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Wij zijn Vetera
Wij zijn Vetera, voorheen Roel en Hennie van Maarseveen
Assurantiën, en gespecialiseerd in het verzekeren van
oldtimers. Niet alleen hebben wij door onze jarenlange
ervaring veel verstand van verzekeren, ook hebben onze
adviseurs een grote passie voor oldtimers. U zult ons ook
ontmoeten op de vele oldtimerbeurzen in Nederland. Wij
komen graag in contact met onze klanten.

Persoonlijk, makkelijk en goedkoop
Bij Vetera werken deskundige adviseurs die net als u echte
oldtimerliefhebbers zijn. Onze adviseurs adviseren u graag
over onze oldtimerverzekeringen of over onze unieke
verzamelpolissen. Op onze verzamelpolis kunt u meerdere
oldtimers op één polis verzekeren tegen een zeer scherpe
vaste premie.
Naast ons persoonlijk advies krijgt u als klant ook online
toegang tot al uw verzekeringen op mijn.vetera.nl. Op deze

website kunt u uw persoonsgegevens, verzekeringen en
schades inzien. Ook biedt de website u de mogelijkheid
om persoonlijke gegevens te wijzigen, schades te melden,
verzekeringen te wijzigen of om een andere oldtimer te
verzekeren.
Dit is een extra service om het voor u nog gemakkelijker te
maken, waardoor u op elk gewenst moment bij ons terecht
kunt. U heeft dus zelf de keuze: online of persoonlijk!

Begeleiding bij schade
Bij schade is persoonlijk contact erg prettig om te
overleggen hoe uw schade het best en snelst afgewikkeld
kan worden. Zeker als het gaat om de schade aan uw eigen
oldtimer. Bij elke schade krijgt u van ons een persoonlijke
schadebehandelaar. Wij zorgen er dan voor dat u er niet alleen
voor staat. Onze schadebehandelaars helpen u en geven u
praktische hulp bij schade.

03 | Vetera

Oldtimer bromfietsverzekering

Heeft u een klassieke bromfiets van 20 jaar
of ouder? Prachtig! Wij van Vetera delen uw
passie, want we hebben zelf ook een grote liefde
voor oldtimers. Wij begrijpen dan ook als geen
ander hoe erg het is als u schade veroorzaakt of
zelf schade heeft aan uw klassieke bromfiets.
Graag nemen wij deze zorg voor u weg. Omdat
wij gespecialiseerd zijn in het verzekeren van
oldtimers kunt u uw klassieke bromfiets met een
gerust hart bij ons verzekeren.

UNIEK

verzamel
polis
tot
15 bromfietsen

Verzeker tot 15 bromfietsen
met de verzamelpolis
Naast onze oldtimer bromfietsverzekering hebben
wij ook een unieke bromfiets verzamelpolis. Als u
meerdere klassieke bromfietsen hebt, dan kunt u met deze verzamelpolis tot 15
klassieke bromfietsen verzekeren op één polis tegen een zeer lage vaste premie.
Bij de verzamelpolis voor klassieke bromfietsen geldt dat er wel sprake moet zijn van
1, 2 of 3 vaste bestuurder(s).

Dekkingsoverzicht
Bij Vetera verzekert u uw klassieke bromfiets standaard tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Wilt u uw klassieke bromfiets nog beter verzekeren zodat u helemaal
onbezorgd van uw klassieker kunt genieten? Dat kan! Bij Vetera heeft u ook de
mogelijkheid om uw klassieke bromfiets te verzekeren tegen Brand/Diefstal of
Volledig Casco.

Dekkingsoverzicht Oldtimer bromfietsverzekering
WA
WA +
WA +
		
Brand/
Volledig
Vergoeding bij:		
Diefstal
Casco
Schade toegebracht aan anderen



Schade toegebracht aan spullen van anderen



Hulpverlening bij ongeval



Diefstal van de bromfiets		


Brand en blikseminslag		


Schade veroorzaakt aan eigen bromfiets			

Hulp bij pech in het buitenland			

Aanrijding met dieren			

Storm			

Vandalisme			
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Aanvullende verzekeringen
Als u betrokken raakt bij een ongeval blijft het hopelijk
alleen bij blikschade. Helaas is dit niet altijd het geval
en kan het ook erger aflopen. Wat als u door een
ongeluk invalide raakt en niet meer kunt werken? Of
als u na een ongeluk aanpassingen in huis moet doen,
zoals het aanleggen van een badkamer of slaapkamer
beneden? Vetera biedt u hiervoor een aantal aanvullende
verzekeringen.

Ongevallenverzekering opzittenden
Met de ongevallenverzekering voor opzittenden verzekert u
uzelf en uw bijrijders tegen blijvende invaliditeit als gevolg
van een verkeersongeval. Bij overlijden door een ongeval
met uw klassieke bromfiets ontvangen nabestaanden
een vast bedrag van maximaal € 10.000,-. Bij blijvende
invaliditeit kan het uit te betalen bedrag oplopen tot
maximaal € 50.000,-.

Schadeverzekering opzittenden
Een schadeverzekering opzittenden is uitgebreider dan de
ongevallenverzekering en het verzekerd bedrag is hoger.
Deze verzekering biedt dekking voor u en uw bijrijders
tegen lichamelijke en materiële schade na een ongeluk.
Het grote voordeel van de schadeverzekering opzittenden
is dat u de werkelijk geleden schade vergoed krijgt in
plaats van een uitkering van een vooraf vastgesteld bedrag.
De schadeverzekering opzittenden biedt dekking voor
maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Scherpe premies

Verhaalsrechtsbijstand
Wanneer u schade lijdt door het toedoen van iemand anders
is het verhalen van de schade op die ander vaak lastig. Met
de verhaalsrechtsbijstand verzekering hebt u dit probleem
niet. Materiële en letselschade worden verhaald wanneer
de schade is ontstaan door een verkeersongeval waarbij uw
klassieke bromfiets betrokken was en beschadigd raakte.
Ook wordt eventuele waardevermindering van uw klassieke
bromfiets als gevolg van de schade verhaald.

05 | Vetera

Oldtimer motorverzekering

In uw vrije tijd genieten van uw klassieke motor
is geweldig! Lekker sleutelen, toeren en gezien
worden. Tijdens uw rit kan er wel eens iets mis
gaan, dus een goede oldtimerverzekering is van
belang. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het
verzekeren van klassieke motorfietsen, kunt u
met vertrouwen uw oldtimerverzekering voor uw
klassieke motor van 20 jaar of ouder bij Vetera
afsluiten.

UNIEK

verzamel
polis
tot
7 motoren

Verzeker tot 7 motorfietsen
met de verzamelpolis
Naast onze oldtimer motorverzekering hebben
wij ook een unieke motor verzamelpolis. Als u
meerdere klassieke motorfietsen hebt, dan kunt
u met deze verzamelpolis tot 7 klassieke motorfietsen verzekeren op één polis tegen
een zeer lage vaste premie. Bij de verzamelpolis voor klassieke motorfietsen geldt wel
dat er sprake moet zijn van 1, 2 of 3 vaste bestuurder(s).

Dekkingsoverzicht
Bij Vetera verzekert u uw klassieke motor standaard tegen Wettelijke Aansprakelijkheid
(WA). Wilt u uw klassieke motor nog beter verzekeren zodat u helemaal onbezorgd
van uw klassieker kunt genieten? Dat kan! Bij Vetera heeft u ook de mogelijkheid om
uw klassieke motor te verzekeren tegen Brand/Diefstal of Volledig Casco. Wanneer de
huidige dagwaarde € 15.000,- of hoger is, dan zal uw klassieke motor wel getaxeerd
moeten worden.

Dekkingsoverzicht Oldtimer motorverzekering
WA
WA +
WA +
		
Brand/
Volledig
Vergoeding bij:		
Diefstal
Casco
Schade toegebracht aan anderen



Schade toegebracht aan spullen van anderen



Hulpverlening bij ongeval



Diefstal van de motor		


Brand en blikseminslag		


Schade veroorzaakt aan eigen motor			

Hulp bij pech in het buitenland			

Aanrijding met dieren			

Storm			

Vandalisme			
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Aanvullende verzekeringen
Als u betrokken raakt bij een ongeval blijft het hopelijk
alleen bij blikschade. Helaas is dit niet altijd het geval
en kan het ook erger aflopen. Wat als u door een
ongeluk invalide raakt en niet meer kunt werken? Of
als u na een ongeluk aanpassingen in huis moet doen,
zoals het aanleggen van een badkamer of slaapkamer
beneden? Vetera biedt u hiervoor een aantal aanvullende
verzekeringen.

Ongevallenverzekering opzittenden
Met de ongevallenverzekering voor opzittenden verzekert u
uzelf en uw bijrijders tegen blijvende invaliditeit als gevolg
van een verkeersongeval. Bij overlijden door een ongeval
met uw klassieke motor ontvangen nabestaanden een vast
bedrag van maximaal € 10.000,-. Bij blijvende invaliditeit
kan het uit te betalen bedrag oplopen tot maximaal
€ 50.000,-.

Schadeverzekering opzittenden
Een schadeverzekering opzittenden is uitgebreider dan de
ongevallenverzekering en het verzekerd bedrag is hoger.
Deze verzekering biedt dekking voor u en uw bijrijders
tegen lichamelijke en materiële schade na een ongeluk.
Het grote voordeel van de schadeverzekering opzittenden
is dat u de werkelijk geleden schade vergoed krijgt in
plaats van een uitkering van een vooraf vastgesteld bedrag.
De schadeverzekering opzittenden biedt dekking voor
maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Uitstekende voorwaarden

Verhaalsrechtsbijstand
Wanneer u schade lijdt door het toedoen van iemand anders
is het verhalen van de schade op die ander vaak lastig. Met
de verhaalsrechtsbijstand verzekering hebt u dit probleem
niet. Materiële en letselschade worden verhaald wanneer
de schade is ontstaan door een verkeersongeval waarbij
uw klassieke motor betrokken was en beschadigd raakte.
Ook wordt eventuele waardevermindering van uw klassieke
motor als gevolg van de schade verhaald.
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Oldtimer autoverzekering

Heeft u een klassieke auto van 25 jaar of ouder?
Wij begrijpen dat u niet alleen trots maar ook
zuinig bent op uw klassieke auto. Mocht u onverhoopt schade rijden, dan wilt u dat uw klassieke
auto zo snel mogelijk gerepareerd wordt en dat
de kosten hiervan gedekt zijn. Graag nemen wij
deze zorg voor u weg. Wij begrijpen dat u weer
snel de weg op wilt zonder gedoe achteraf. Met
de oldtimer autoverzekering van Vetera geniet u
volop van uw klassieke auto.

UNIEK

verzamel
polis
tot
7 auto’s

Verzeker tot 7 auto’s met de verzamelpolis
Naast onze oldtimer autoverzekering hebben
wij ook een unieke auto verzamelpolis. Als u
meerdere klassieke auto’s hebt, dan kunt u met
deze verzamelpolis tot 7 klassieke auto’s verzekeren op één polis tegen een zeer lage
vaste premie. Bij de verzamelpolis voor klassieke auto’s geldt wel dat er sprake moet
zijn van 1, 2 of 3 vaste bestuurder(s).

Dekkingsoverzicht
Bij Vetera verzekert u uw klassieke auto standaard tegen Wettelijke Aansprakelijkheid
(WA). Wilt u uw klassieke auto nog beter verzekeren zodat u helemaal onbezorgd van
uw klassieker kunt genieten? Dat kan! Bij Vetera heeft u ook de mogelijkheid om uw
klassieke auto te verzekeren tegen Brand/Diefstal of Volledig Casco. Wanneer de
huidige dagwaarde € 15.000,- of hoger is, dan zal uw klassieke auto wel getaxeerd
moeten worden.

Dekkingsoverzicht Oldtimer autoverzekering
WA
WA +
WA +
		
Brand/
Volledig
Vergoeding bij:		
Diefstal
Casco
Schade toegebracht aan anderen



Schade toegebracht aan spullen van anderen



Hulpverlening bij ongeval



Diefstal van de auto		


Brand en blikseminslag		


Schade veroorzaakt aan eigen auto			

Ruitschade			

Hulp bij pech in het buitenland			

Aanrijding met dieren			

Storm			

Vandalisme			
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Aanvullende verzekeringen
Als u betrokken raakt bij een ongeval blijft het hopelijk
alleen bij blikschade. Helaas is dit niet altijd het geval
en kan het ook erger aflopen. Wat als u door een
ongeluk invalide raakt en niet meer kunt werken? Of
als u na een ongeluk aanpassingen in huis moet doen,
zoals het aanleggen van een badkamer of slaapkamer
beneden? Vetera biedt u hiervoor een aantal aanvullende
verzekeringen.

Ongevallenverzekering inzittenden
Met de ongevallenverzekering voor inzittenden verzekert
u uzelf en uw medepassagiers tegen blijvende invaliditeit
als gevolg van een verkeersongeval. Bij overlijden door een
ongeval met uw klassieke auto ontvangen nabestaanden
een vast bedrag van maximaal € 10.000,-. Bij blijvende
invaliditeit kan het uit te betalen bedrag oplopen tot
maximaal € 50.000,-.

Schadeverzekering inzittenden
Een schadeverzekering inzittenden is uitgebreider dan
de ongevallenverzekering en het verzekerd bedrag is
hoger. Deze verzekering biedt dekking voor u en uw
medepassagiers tegen lichamelijke en materiële schade na
een ongeluk. Het grote voordeel van de schadeverzekering
inzittenden is dat u de werkelijk geleden schade vergoed
krijgt in plaats van een uitkering van een vooraf vastgesteld
bedrag. De schadeverzekering inzittenden biedt dekking
voor maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Persoonlijk advies

Verhaalsrechtsbijstand
Wanneer u schade lijdt door het toedoen van iemand anders
is het verhalen van de schade op die ander vaak lastig. Met
de verhaalsrechtsbijstand verzekering hebt u dit probleem
niet. Materiële en letselschade worden verhaald wanneer
de schade is ontstaan door een verkeersongeval waarbij uw
klassieke auto betrokken was en beschadigd raakte. Ook
wordt eventuele waardevermindering van uw klassieke auto
als gevolg van de schade verhaald.
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Het Vetera team staat voor u klaar!

1

Vetera onderscheidt zich van andere oldtimerverzekeraars doordat ons team bestaat
uit mensen die uw passie voor oldtimers delen. Een goede verzekering voor uw
hobby is belangrijk. Dat snappen wij en regelen we dan ook graag voor u.

1 Steven Gerrits

2

“Samen met mijn broer speurde ik vroeger de hele omgeving af op zoek naar
oude bromfietsen die we vervolgens opknapten. En nu breng ik al mijn vrije
tijd het liefst door in de schuur om te sleutelen aan mijn motorfietsen: een
Norton Commando uit ’72 en een Triumph Bonneville uit ’71. Daarnaast struin ik
graag oldtimerbeurzen af op zoek naar unieke, originele onderdelen voor mijn
motorfietsen. Maar op nummer één staan uiteraard de motorritten: niets fijner
dan het geluid van een ronkende motor en de geur van olie in je neus!
Het is dus niet geheel toevallig dat ik nu als adviseur oldtimerverzekeringen werk
bij Vetera.”

2 Jarco Lamberink

3

“Ik heb zelf een Yamaha motor, maar een oldtimer is dat nog niet. Wie weet wat
de toekomst brengt! Ik werk al zes jaar bij Vrieling Adviesgroep en weet daarom
precies hoe alle verzekeringsproducten van Vrieling en Vetera in elkaar zitten.
Wat dat betreft vullen Steven en ik elkaar goed aan. Een perfect team, zo zie ik
het zelf.”

3 Erwin Oenema
“Achter de schermen zorg ik ervoor dat alles bij Vetera op rolletjes loopt. Zo
verwerk ik alle poliswijzigingen en maak ik de polissen voor u op. Voortaan krijgt
u van mij uw polis, groene kaart en factuur toegestuurd. Uw klassieker is bij ons
goed verzekerd.”

4 Bert Bisschop en Egbert Potgieter
4
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“Wij houden ons al vele jaren bezig met het behandelen van schades, dus de
afwikkeling van de schade aan uw oldtimer is ons zeker toevertrouwd. Tijdens het
schadetraject begeleiden wij u van het begin tot het eind. Wij hopen natuurlijk
dat onze klanten geen schade rijden met hun prachtig gerestaureerde oldtimer.
Maar mocht het u onverhoopt overkomen, dan zullen wij u zeker helpen met een
snelle en goede afhandeling.”

Offertekaart
Ja, neem contact met mij op voor een offerte

hierlangs afscheuren

Aanhef

Dhr.

Mevr.

Verzekering voor mijn:

Voorl. + Naam

Klassieke bromfiets(en)

Straat

Aantal:

Postcode

Klassieke motorfiets(en)

Geboortedatum

Aantal:

Telefoon

Klassieke auto(’s)

E-mailadres

Aantal:

Deze kaart kunt u zo op de post doen, een postzegel is niet nodig.

Dienstenwijzer Vetera
Informatie over onze dienstverlening
Vetara hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied
van oldtimerverzekeringen. Daarnaast zijn wij op grond van
de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht consumenten
voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.
Wie zijn wij?
Vetera werkt landelijk als gespecialiseerd bemiddelaar in
oldtimerverzekeringen. Vetera is onderdeel van Vrieling
Adviesgroep. Vrieling Adviesgroep is opgericht in 1949 en
telt ruim 100 medewerkers. Ons kantoor is geregistreerd bij
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder vergunningnummer 12009573. Op grond van deze vergunning mag Vrieling
Adviesgroep adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen,
levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet,
betaalrekeningen, spaarrekeningen, pensioenverzekeringen,
premiepensioenvorderingen en elektronisch geld. Tevens
adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen en
optreden als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen
en levensverzekeringen.
Contactgegevens en bereikbaarheid
Bezoek- en postadres: Stelling 5, Postbus 444, 7770 AK
Hardenberg, telefoon: 0523 - 28 23 28, fax: 0523 - 28 23 29,
e-mail: info@vetera.nl, website: www.vetera.nl. Bij spoedeisende gevallen buiten kantooruren, zoals een ongeval of grote
schade, kunt u ons bereiken via het schadehulplijnnummer
06 - 13 67 35 56. Wijzigingen ontvangen wij bij voorkeur via
“mijn.vetera.nl” of middels het contactformulier op onze
website www.vetera.nl en anders per post, fax of e-mail.
Onze relatie met verzekeraars
Voor de oldtimersector hebben wij in samenwerking met enkele
verzekeraars een schadeverzekering ontwikkeld voor oldtimer
bromfietsen, motorfietsen en auto’s. Deze unieke verzekering
bieden wij relaties aan, zonder dat wij in individuele gevallen

hiervoor een productvergelijking maken. Onze ervaring is
dat deze schadeverzekeringen in het algemeen een gunstige
prijs-/kwaliteitverhouding hebben. Daarnaast adviseren
en bemiddelen wij in overige aan oldtimers gerelateerde
verzekeringen. Wij hebben een volmacht van meerdere
verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben gekregen om zelfstandig nieuwe verzekeringen
te accepteren en schades af te wikkelen. Wij hebben geen
contractuele verplichting om uw verzekering bij een of meerdere verzekeringsmaatschappijen onder te brengen. Geen
enkele verzekeringsmaatschappij of andere aanbieder van
financiële producten heeft een belang in onze onderneming.
Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij, waar uw
verzekering gesloten is, een kostenvergoeding (“provisie”)
die onderdeel vormt van de verzekeringspremie die bij u in
rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf indien er
kosten in rekening gebracht worden voor extra geleverde
diensten.
Heeft u een klacht?
Uiteraard doen wij er alles aan om u goed van dienst te zijn.
Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons daarover
zo spoedig mogelijk te informeren via het daarvoor bestemde
e-mail adres: kwaliteitsverbetering@vrieling.nl
Alle klachten worden door de kantoorleiding behandeld.
Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure,
dan kunt u deze bij ons opvragen.
Indien u van mening bent dat het oordeel van ons intern
klachtenbureau niet bevredigend is, kunt u zich wenden
tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 - 3338960,
www.kifid.nl. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.006158.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Bezoekadres:
Stelling 5, 7773 ND Hardenberg
Bereikbaar via:
T (0523) 28 23 28
F (0523) 28 23 29
E info@vetera.nl
I vetera.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:15 - 17:30 uur
Zaterdag
09:00 - 12:00 uur
Schadehulplijn buiten kantooruren:
06 - 13 67 35 56

Kan ongefrankeerd
worden verzonden

Antwoordnummer 9
7740 WK Hardenberg

