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.

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

Scherpe premies
KLIK EN BEREKEN
UW PREMIE

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.
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Uw oldtimer, onze passie

Onze premies

Klassieke bromfietsverzekering
Heeft u een klassieke bromfiets van 20 jaar of ouder en gebruikt u deze alleen
hobbymatig? Verzeker dan uw klassieke bromfiets bij Vetera tegen een zeer
scherpe premie.
In onderstaande tabel treft u de jaarpremie aan van de WA-verzekering en
aanvullende verzekeringen.

							
WA			
SVO			
OVO			
VRB
Jaarpremie			

€ 24,00

€ 44,00

€ 15,00

€ 18,00

Verzamelpolis tot 15 bromfietsen
Heeft u meerdere klassieke bromfietsen van 20 jaar of ouder en gebruikt u deze
alleen hobbymatig? Dan kunt u met de verzamelpolis van Vetera maar liefst
15 klassieke bromfietsen verzekeren tegen een zeer lage vaste premie. Bij de
verzamelpolis geldt wel dat er sprake moet zijn van 1, 2 of 3 vaste bestuurders.
In onderstaande tabel treft u de jaarpremie aan van de WA-verzekering en
aanvullende verzekeringen voor maximaal 15 klassieke bromfietsen.

Bezoekadres:
Stelling 5, 7773 ND Hardenberg

							
WA			
SVO			
OVO			
VRB
1 vaste bestuurder		 € 43,00
€ 44,00
€ 15,00
€ 18,00
2 vaste bestuurders		 € 65,00
€ 66,00
€ 22,50
€ 27,00
3 vaste bestuurders		 € 85,00
€ 88,00
€ 30,00
€ 36,00

Bereikbaar via:
T (0523) 28 23 28
F (0523) 28 23 29
E info@vetera.nl
I vetera.nl

Aanvullende dekkingen

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:15 - 17:30 uur
Zaterdag
09:00 - 12:00 uur

Bij Vetara is uw klassieke bromfiets standaard verzekerd tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid (WA). U kunt de WA-verzekering uitbreiden met dekking voor
Brand/Diefstal of Volledig Casco.
Brand/Diefstal
Volledig Casco

1,00% per duizend euro verzekerd bedrag
1,65% per duizend euro verzekerd bedrag

In bovengenoemde tabellen hebben wij enkele afkortingen gebruikt. Hieronder
leest u waar deze afkortingen voor staan:
WA = WA verzekering
SVO = Schadeverzekering opzittenden
OVO = Ongevallenverzekering opzittenden
VRB = Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Alle genoemde premies zijn exclusief kosten en assurantiebelasting.

Schadehulplijn buiten kantooruren:
06 - 13 67 35 56
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