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1. De belangrijkste kenmerken
1.1 Aegon Auto op Maat bestaat uit 6 modules
• Bestuurder en inzittenden 

Verzekert de bestuurder en zijn gezinsleden voor de financiële gevolgen van een verkeersongeval. 
Ook dekking in het openbaar vervoer voor particuliere huishoudens.

• Ongevallenverzekering voor inzittenden 
Keert een éénmalig bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. 
Deze module is alleen te sluiten in combinatie met een motorrijwiel.

• Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen 
De klant krijgt persoonlijk juridisch advies en onze juristen nemen het werk uit handen.

• Nieuwwaarderegeling 
 Standaard geldt er twaalf maanden een nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,-. Met deze module kan de nieuwwaarderegeling 
worden uitgebreid naar 36 maanden. Deze module kan ook gesloten worden voor auto’s met een cataloguswaarde hoger dan 
€ 70.000,-.

• Vouwwagen- en toercaravanverzekering 
Cascodekking voor de vouwwagen of caravan, inclusief inventaris en aanbouw zoals een voortent. Er is keuze uit een 
standaard- of plusdekking.

• Aanhangwagen casco 
Uitgebreide cascodekking voor aanhangwagens.

2. Overzicht modules
Overzicht van welke module bij welk object kan worden bijgesloten.

Module Personen-
auto

Bestel-
auto

Oldtimer Kampeer
auto

Motor-
rijwiel

D. Bestuurder en inzittenden ja ja ja nee nee

E.  Ongevallenverzekering voor in/opzittenden nee nee nee nee ja

F.  Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen ja ja ja ja ja

I. Nieuwwaarderegeling ja ja nee ja ja

J.  Vouwwagen- en toercaravanverzekering ja ja nee ja nee

K. Aanhangwagen casco ja ja ja ja ja

3. Algemene informatie
3.1 Aegon Auto op Maat
Met Aegon Auto op Maat combineren we kwaliteit met een scherpe premiestelling en uitstekende voorwaarden. Aegon Auto 
op Maat is modulair opgebouwd en biedt extra voordeel voor die klanten die kiezen voor de volledige schadeservice van Aegon. 
Aegon Auto op Maat is dus volledig in te richten naar de wensen van uw klant. Daarnaast biedt Aegon Auto op Maat uw klanten 
nog een aantal bijzondere voordelen: een nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,-, een gunstige vaste afschrijvingsregeling, 
accessoires die t/m € 1.250,- gratis zijn meeverzekerd, ‘No Blame-No Claim regeling’, dezelfde bonus/maluskorting voor de 2e 
gezinsauto, de module Bestuurder en inzittenden en natuurlijk een gratis vervangende auto als de schade wordt gerepareerd 
door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf.

3.2 Doelgroep Aegon Auto op Maat
Particuliere bezitters van personen-, bestel- en kampeerauto’s, oldtimers, motorrijwielen, caravans en aanhangwagens.  

3.3 Verzekeringsvoorwaarden
Voor Aegon Auto op Maat hanteren wij de voorwaarden met nummer 1411.
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3.4 Te verzekeren objecten
Onder Aegon Auto op Maat kunnen de volgende objecten verzekerd worden:
• personenauto;
• bestelauto; 
• oldtimer;
• motorrijwiel;
• kampeerauto;
• vouwwagen en toercaravan (alleen in combinatie met het trekkend voertuig);
• aanhangwagen (alleen in combinatie met het trekkend voertuig).

3.5 Basisdekking
WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)
WA + beperkte casco, 
WA + uitgebreide casco, 
Alle dekkingen zijn inclusief Hulpverlening

3.6 Extra mee te verzekeren modules:
• Module D.  Bestuurder en inzittenden
• Module E.  Ongevallenverzekering voor inzittenden (alleen in combinatie met een motorrijwiel)
• Module F. Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen
• Module I.  Nieuwwaarderegeling 
• Module J.  Vouwwagen- en toercaravanverzekering
• Module K.  Aanhangwagen casco

3.7 No Blame-No Claimregeling
Bij een ongeval met een zogenoemde beschermde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld een fietser, kind of voetganger) zal de 
aansprakelijkheid in bijna alle gevallen rusten op de bestuurder van het motorrijtuig. In het geval dat de verzekerde geen verwijt 
kan worden gemaakt aan het ontstaan van het ongeval valt de verzekerde niet terug in no-claim.

3.8 Tweede gezinsauto, kampeerauto of motorrijwiel
Als een tweede gezinsauto bij Aegon wordt verzekerd, geldt onder bepaalde voorwaarden voor één van deze objecten dezelfde 
bonus/maluskorting als voor de eerste auto. Voor een kampeerauto of motorrijwiel waarbij geen schadevrije jaren kunnen 
worden overgelegd, kunnen boven de standaard inschaling drie extra treden worden toegekend.

3.9 Sistercardekking
In Aegon Auto op Maat is onder de aansprakelijkheidsdekking begrepen schade, toegebracht met of door het motorrijtuig aan 
andere motorrijtuigen van de verzekeringnemer.

3.10 WA-Dekking
Aansprakelijkheid op basis van de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen:
• Standaard verzekerd bedrag € 2.500.000,- voor materiële en € 6.070.000,- voor letselschade
• Tijdens onderhoud of reparatie van het motorrijtuig is de dekking ook van toepassing op een vervangend motorrijtuig

3.11 Hulpverlening
Recht op hulpverlening bij een ongeval, brand, diefstal of een ander plotseling van buitenkomend onheil in Nederland en in het 
buitenland. Tevens voor mechanische pech in het buitenland (bij de uitgebreide cascodekking).

3.12 WA + beperkte casco
WA als bovenvermeld + schade aan het motorrijtuig door brand, joyriding, diefstal, beschadiging van ruiten, natuurkrachten 
zoals hagel en storm, loslopende dieren en rellen.

3.13 WA + uitgebreide casco
WA en beperkte cascodekking als bovenvermeld + schade aan het motorrijtuig door een verkeersongeval zoals: aanrijding, 
botsing, slippen of een ander van buitenkomend onheil.

3.14 ‘Vrijheid’: volledige vrijheid bij schadeherstel
‘Vrijheid’ is de variant die vergelijkbaar is met de gebruikelijke voorwaarden in de markt. De klant heeft het recht zelf te kiezen 
of en waar hij zijn schade laat repareren.
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Kenmerken variant ‘Vrijheid’:
• Vergoeding van de reparatiekosten onder aftrek van het eigen risico, ongeacht of en door wie de reparatie plaatsvindt.
• Als reparatie plaatsvindt door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf wordt het op het polisblad 

vermelde eigen risico verminderd met € 150,- en heeft de verzekerde tevens recht op gratis vervangend vervoer.
• Als er een ruit moet worden vervangen en dit gebeurt door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf, dan 

geldt een eigen risico:
 - van € 75,- voor auto’s met een cataloguswaarde t/m € 70.000,- 
 - van € 250,- voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf € 70.001,-  

• Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico.

3.15  ‘Voordeel’: extra premiekorting (alleen voor personen- en bestelauto)
‘Voordeel’ is de variant waarbij de blikschade of ruitschade wordt gerepareerd door een bij Aegon Schade Service aangesloten 
autoherstelbedrijf. Dit genereert lagere kosten in de afhandeling van de schadeprocessen en deze lagere kosten geven we terug 
aan uw klanten in de vorm van een premiekorting van 15% op de cascopremie.

Kenmerken variant ‘Voordeel’: 
• Reparatie en herstel vindt plaats door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf. Het eigen risico wordt 

verminderd met € 150,-.
• Ruitvervanging en -reparatie vinden plaats door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf. Bij 

ruitvervanging geldt een eigen risico:
 - van € 75,- voor auto’s met een cataloguswaarde t/m € 70.000,- 
 - van € 250,- voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf € 70.001,- 

• Bij ruitreparatie door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf geldt geen eigen risico.
• Als geen herstel plaatsvindt omdat het motorrijtuig met schade wordt ingeruild, wordt het op het polisblad vermelde eigen 

risico in mindering gebracht, op voorwaarde dat het nieuwe motorrijtuig bij Aegon wordt verzekerd.
• In alle overige gevallen, waarin geen herstel van schade plaatsvindt of de schade door een niet bij Aegon Schade Service 

aangesloten autoherstelbedrijf wordt hersteld, wordt een extra eigen risico van € 500,- in rekening gebracht.
• Als ruitherstel of vervanging door een niet bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf plaatsvindt wordt de 

schade niet vergoed.

3.16 Bijzonderheden casco
• Toegevoegde zaken t/m € 1.250,- zijn gratis meeverzekerd
• Kosten vervanging van sloten bij diefstal sleutels 
• Eigen gebrek van het motorrijtuig als dit niet ouder is dan drie jaar
• Bij totaal verlies of diefstal recht op 14 dagen vervangend vervoer of een dagvergoeding van € 15,- per dag, maximaal 30 

dagen (indien de klant na diefstal een nieuw motorrijtuig bij Aegon verzekert is dit maximaal 60 dagen) 
• Tijdens onderhoud of reparatie van de auto is de dekking ook van toepassing op een gelijkwaardig vervangend voertuig

3.17  Standaard nieuwwaarderegeling t/m verzekerd bedrag 
€ 70.000,- (voor motorrijwielen t/m € 25.000,-)

Bij diefstal of totaal verlies van het motorrijtuig: 
• t/m 12e maand:  nieuwwaarde
• Van 13e t/m 24e maand: afschrijving 1,5% per maand
• Van 25e t/m 36e maand: afschrijving 2% per maand
• Vanaf 37e maand:  dagwaarde

3.18  Uitgebreide nieuwwaarderegeling t/m 36 maanden
Bij aanschaf van een nieuw motorrijtuig kan de nieuwwaarderegeling worden uitgebreid tot maximaal het derde jaar, ongeacht 
de hoogte van de nieuwwaarde. 
Als voorwaarden voor deze module gelden de volgende bepalingen:
• Het motorrijtuig is nieuw op de datum van afgifte eerste toelating van het kentekenbewijs/card;
• De module gaat in per de datum eerste toelating van het kentekenbewijs/card;
• Verzekeringnemer is de eerste eigenaar van het motorrijtuig.

Het eigen risico van de uitgebreide cascodekking van het motorrijtuig is ook op deze module van toepassing.  
• Optioneel kan voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf € 70.001,- ook voor drie jaar nieuwwaarde worden gekozen met 

de module Nieuwwaarde.
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3.19 Eigen risico
Het eigen risico bedraagt:
• Voor auto’s met een cataloguswaarde t/m € 70.000,- : € 150,-
• Voor motorrijwielen met een cataloguswaarde t/m € 25.000.- : € 150,-
• Voor auto’s en motorrijwielen met een hogere cataloguswaarde zijn de premies en eigen risico’s op aanvraag

Alleen voor auto’s t/m € 70.000,- en motorrijwielen t/m € 25.000,- kan op de uitgebreide cascodekking een vrijwillig hoger 
eigen risico van € 500,- of € 1.000,- worden genomen tegen een premiekorting.

3.20 Bonus/malusregeling
De inschaling op de bonus/malustrap vindt plaats op trede 4 voor motorrijtuigen die rijden op gas of diesel en trede 5 bij benzine 
of andere brandstoffen, verhoogd met het aantal schadevrije jaren. De hoogte van de te betalen premie wordt onder meer 
bepaald door het premiepercentage zoals vermeld bij de toepasselijke trede van de onderstaande bonus/malustrap:

Bonus/malustabel

Bonus/malustrede Verschuldigd  
premie-percentage

Bonus/malustrede in de volgende periode bij:

geen schade 1 schade 2 schaden

20 25 20 15 9

19 25 20 14 8

18 25 19 13 7

17 25 18 12 7

16 25 17 11 6

15 25 16 10 6

14* 25 15 9 5

13 30 14 8 4

12 35 13 7 3

11 37,5 12 6 2

10 40 11 6 2

9 45 10 5 1

8 50 9 4 1

7 55 8 3 1

6 60 7 2 1

5 65 6 1 1

4 75 5 1 1

3 85 4 1 1

2 95 3 1 1

1 125 2 1 1

* Voor bestelauto’s geldt voor trede 14 en hoger een premiepercentage van 20%.

• De overgang naar een andere trede geschiedt na een verzekeringsjaar.
• Bij drie of meer schaden in één verzekeringsjaar geschiedt de overgang altijd naar trede 1.
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3.21 Tabel schadevrije jaren
Tabel schadevrije jaren

Aantal  
schadevrije jaren

Aantal schadevrije jaren in volgend verzekeringsjaar

zonder schade met  
1 schade

met  
2 schaden

met  
3 schaden

met  
4 schaden

15 en meer +1 10 5 0 -5

14 15 9 4 -1 -5

13 14 8 3 -2 -5

12 13 7 2 -3 -5

11 12 6 1 -4 -5

10 11 5 0 -5 -5

9 10 4 -1 -5 -5

8 9 3 -2 -5 -5

7 8 2 -3 -5 -5

6 7 1 -4 -5 -5

5 6 0 -5 -5 -5

4 5 -1 -5 -5 -5

3 4 -2 -5 -5 -5

2 3 -3 -5 -5 -5

1 2 -4 -5 -5 -5

0 1 -5 -5 -5 -5

-1 0 -5 -5 -5 -5

-2 -1 -5 -5 -5 -5

-3 -2 -5 -5 -5 -5

-4 -3 -5 -5 -5 -5

-5 -4 -5 -5 -5 -5

3.22 Contracttermijn 
De eerste contracttermijn is twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimumduur is de verzekering dagelijks opzegbaar.

3.23 Termijnbetaling 
Voor maand-, kwartaal- en halfjaarbetaling van de premie worden geen extra kosten in rekening gebracht. Als Aegon de premie 
incasseert is bij betaling per maand automatische incasso verplicht.

3.24 Poliskosten 
Als aan- en/of afmelding van het kenteken bij de RDW moet plaatsvinden, bedragen de poliskosten € 10,- In andere gevallen 
bedragen de poliskosten € 5,-. 

In de volgende situaties worden geen poliskosten in rekening gebracht:
• correctiepolis;
• polis op ons initiatief;
• algemene herziening van premie en voorwaarden;
• bonus/malusverrekening;
• verschuldigde (suppletie)premie nihil (met uitzondering van de hiervoor vermelde WAM-risico’s);
• opschorting.

3.25 Assurantiebelasting 
De assurantiebelasting bedraagt 21% over de te betalen premie en kosten met uitzondering van de ongevallenverzekering voor 
inzittenden.

3.26 Leeftijd van de bestuurder
Voor bestuurders tot en met 75 jaar is acceptatie op standaard premies en condities mogelijk.
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3.27 Verzekeringsgebied
Voor alle hierna te behandelen verzekeringsvormen met uitzondering van de rechtsbijstandverzekering geldt dat het 
verzekeringsgebied bestaat uit alle landen waarvoor de voor het motorrijtuig afgegeven ‘groene kaart’ geldig is.

3.28 Combinatiekorting
In combinatie met het Aegon Woon- & VrijeTijdpakket ontvangt de verzekeringnemer 5% extra korting op de premie voor Aegon 
Auto op Maat.

4. Personen- en bestelauto
4.1 Belangrijkste voordelen 
• Keuze uit “Vrijheid” of “Voordeel” 
• Verlaging van het eigen risico bij ruitvervanging door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf
• Verlaging van het eigen risico met € 150,- bij reparatie door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf, 

anders dan ruitschade
• Uitstekende nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,- en daarna een gunstige vaste afschrijvingsregeling
• Mogelijkheid om de nieuwwaarderegeling uit te breiden naar drie jaar
• Nieuwwaarderegeling mogelijk voor auto’s vanaf € 70.001,-
• Toegevoegde zaken t/m € 1.250,- gratis meeverzekerd
• Geen toeslag voor termijnbetaling
• No Blame – No Claimregeling
• Eigen gebrek van het motorrijtuig verzekerd t/m drie jaar
• Uit te breiden met de unieke module Bestuurder en inzittenden

4.2 Risico’s die wij niet verzekeren
Acceptatie op de in dit hoofdstuk genoemde condities is mogelijk voor auto’s die particulier worden gebruikt met uitzondering van:
• auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde vanaf € 70.001,- (daarboven op aanvraag);
• auto’s die voor een aaneengesloten periode van meer dan 60 dagen in het buitenland worden gebruikt of gestald;
• het beroepsmatig vervoeren van personen of zaken waarvoor een vergunning nodig is;
• koeriersdiensten;
• motorrijtuigen met buitenlands kenteken;
• trikes en quads;
• auto’s gebruikt als taxi, voor verhuur, leasing of om rijlessen te geven.

4.3 Premiegrondslag en -berekening 
Voor de premiegrondslag en -berekening verwijzen wij u naar:
• Aegon Intermediair Portal;
• Rolls;
• Moneyview.

4.4 Aanhangwagen
Het WA-risico van een aanhangwagen is gratis meeverzekerd, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor schade 
toegebracht met of door een aanhangwagen die is losgekoppeld en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 

4.5 Aegon Schade Service (Hulpverlening)
Als de auto tenminste voor het WA-risico is verzekerd, heeft de verzekerde het recht op hulp na een ongeval.  
In Nederland wordt deze hulp verleend door Aegon Schade Service. Deze hulp bestaat uit:
• het vervoer van de auto naar een door de verzekerde te bepalen adres in Nederland;
• het vervoer per taxi van de bestuurder en de inzittenden met hun bagage naar een door de verzekerde te bepalen adres in 

Nederland.

Als sprake is van een WA + uitgebreide cascodekking heeft de verzekerde tevens recht op een vervangende personenauto 
gedurende vijf dagen.

Buiten Nederland wordt de hulpverlening ook uitgevoerd door Aegon Schade Service.  
De verzekerde heeft recht op:
• het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage;
• vervoer van de auto naar Nederland als de auto niet binnen vier werkdagen (door middel van een noodreparatie) kan worden 

gerepareerd en de kosten van het vervoer lager zijn dan de waarde van de auto;
• de terugreiskosten van de bestuurder en de inzittenden als met de auto niet meer kan worden gereden.
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Als sprake is van een WA + uitgebreide cascodekking, verleent Aegon Schade Service bovendien hulp bij pech in het buitenland 
als gevolg van een mechanisch defect.

4.6  Beveiligingseisen personenauto’s
Verzekert u één van onderstaande auto’s, dan moet deze voorzien worden van één van de volgende 
diefstalbeveiligingssystemen:
• Startonderbreker met een eigen autorisatie */***
• Alarmsysteem *
• Alarmsysteem met hellingshoekdetectie * 
• Voertuigvolgsysteem *
• Terugvindsysteem **
• LoJack

Dit geldt voor auto’s tot vijf jaar en een cataloguswaarde van:
• € 25.000,- tot € 50.000,- (alleen in de categorie ‘diefstalgevoelige auto’s’)
• € 50.000,- tot € 70.000,-

Verzekert u auto’s met een cataloguswaarde van € 70.000,- tot € 100.000,- en jonger dan vijf jaar, dan moeten de auto’s zijn 
voorzien van:
• LoJack of Voertuigvolgsysteem * of Terugvindsysteem **, en
• Alarmsysteem met hellinghoekdetectie *
Voor auto’s met een cataloguswaarde vanaf € 70.000,- die vijf jaar of ouder zijn geldt dat deze van één van bovengenoemde 
systemen voorzien moeten worden.
Voor auto’s met een cataloguswaarde van € 100.000,- en hoger neemt u contact op met Aegon.

* Goedgekeurd volgens het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging door een erkende instantie (bijvoorbeeld KIWA-SCM).
** Goedgekeurd volgens klasse TV01 van het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging door een erkende instantie (bijvoorbeeld KIWASCM).
*** Voor elektrische en hybride auto’s wordt de KIWA-SCM goedgekeurde startonderbreker met een eigen autorisatie niet als een geldig diefstalbeveiligingssysteem erkend en vervalt deze optie.

4.6.1 Diefstalgevoelige auto’s
Sommige merken en typen behoren tot de categorie ‘diefstalgevoelige auto’s’. Daarom gelden onze beveiligingseisen ook 
voor deze auto’s, bij een cataloguswaarde vanaf € 25.000,-. De selectie van diefstalgevoelige auto’s is doorlopend aan 
verandering onderhevig. Aegon maakt hierbij onder andere gebruik van informatie vanuit het Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit (LIV). 

Voor de meest actuele alarmeisen verwijzen wij u daarom voortaan naar het Aegon Intermediair Portal. Bij het maken van een 
premieberekening van de Aegon Autoverzekering krijgt u daar (indien van toepassing) voortaan direct te zien of de te verzekeren 
auto van beveiliging moet worden voorzien.

5. Kampeerauto
5.1 Belangrijkste voordelen
• Gunstige inschaling (drie extra treden mogelijk als de kampeerauto de 2e auto is)
• Volledige keuzevrijheid bij herstel van schade (Vrijheid)
• Geen eigen risico bij ruitreparatie (harsinjectie)
• Verlaging van het eigen risico bij ruitvervanging door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf
• Verlaging van het eigen risico bij reparatie met € 150,- door een bij Aegon Schade Service aangesloten autoherstelbedrijf
• Uitstekende nieuwwaarderegeling t/m € 70.000,- met een gunstige vaste afschrijvingsregeling (ook mogelijk voor 

kampeerauto’s vanaf € 70.001,-.
• Uitgebreide nieuwwaarderegeling t/m drie jaar mogelijk
• Toegevoegde zaken t/m € 1.250,- gratis meeverzekerd
• Geen toeslag voor termijnbetaling
• No Blame – No Claimregeling
• Eigen gebrek van het motorrijtuig verzekerd t/m drie jaar

5.2 Begripsomschrijving
Onder kampeerauto wordt verstaan een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde kampeerauto/camper.

5.3 Standaard acceptatie
Deze verzekering is alleen mogelijk als verzekeringnemer minimaal één motorrijtuigverzekering bij Aegon heeft ondergebracht. 
Voor de standaard acceptatie wordt een oorspronkelijke cataloguswaarde van maximaal € 70.000,- inclusief btw aangehouden. 
Voor hogere bedragen is overleg met de afdeling acceptatie noodzakelijk. 



– 10 –

5.4 Verzekeringsmogelijkheden 
Dekking 
• WA 
• WA + beperkte casco 
• WA + uitgebreide casco 
Als een beperkte of uitgebreide cascodekking op een zelfbouwobject wordt gewenst, is acceptatie alleen mogelijk na inspectie 
door een door ons aan te wijzen deskundige. Omgebouwde autobussen worden niet geaccepteerd. 
Voor cascoschade geldt een standaard eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Verhoging van het eigen risico op de uitgebreide 
cascodekking is mogelijk tegen een korting op de cascopremie.

5.5 Meeverzekeren van de inventaris en voortent
De (losse) inventaris en een eventuele voortent kunnen worden meeverzekerd tegen een extra premie van € 7,50 per € 500,- 
verzekerd bedrag (nieuwwaarde), als de kampeerauto ten minste voor WA + beperkte cascodekking is verzekerd.
De minimumpremie bedraagt € 35,-. Het eigen risico € 150,-.
Op deze extra premie is de bonus/malusregeling van toepassing.

Onder inventaris verstaan wij de aan de verzekerden toebehorende inboedel die zich in, op of bij de kampeerauto bevindt, echter 
met uitzondering van: 
• geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden; 
• tot de standaarduitvoering van de kampeerauto behorende onderdelen en voorwerpen en de daaraan toegevoegde zaken.
De schaderegeling in geval van schade aan de inventaris of de voortent geschiedt op basis van de nieuwwaarde.

5.6 Premiegrondslag en -berekening

Premiegrondslag
Voor de WA-dekking geldt het gewicht van de kampeerauto, zoals vermeld op het kentekenbewijs/card, als premiegrondslag. 
Voor de uitgebreide- en beperkte cascodekking geldt de oorspronkelijke cataloguswaarde van de kampeerauto als 
premiegrondslag. Deze waarde moet worden vermeerderd met de waarde van de aan het motorrijtuig toegevoegde zaken en 
veranderingen voor zover die meer bedragen dan € 1.250,-.

Premies kampeerauto
Voor de premieberekening verwijzen wij u naar
• Aegon Intermediair Portal.

Kortingen/toeslagen
Verhoging van het eigen risico op de uitgebreide cascodekking is mogelijk tegen een korting op de cascopremie.

5.7 Inschaling op de bonus/malustrap
De vermelde starttrede kan worden verhoogd met het aantal opgebouwde schadevrije jaren of voor nieuwe verzekeringen drie 
treden. Voorwaarde is dat de auto ook bij Aegon is of wordt verzekerd en de autopolis drie of meer schadevrije jaren heeft.

6. Oldtimer
6.1 Belangrijkste voordelen 
• WA + uitgebreide cascodekking; 
• Regelmatigheidsritten vanuit Nederland onder auspiciën van de KNAF of FEHAC zijn meeverzekerd;
• Bij hulpverlening buiten Nederland, worden de kosten van vervoer naar Nederland volledig betaald.

6.2 Begripsomschrijving 
Een oldtimer is een auto van 25 jaar of ouder.

6.3 Acceptatierichtlijnen
Een verzekering voor een oldtimer kan bij ons worden ondergebracht als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
• uitsluitend hobbymatig gebruik (dus geen woon/werkverkeer);
• kandidaat-verzekeringnemer heeft minimaal één andere bestel- of personenauto of motorrijwiel op standaard condities bij 

Aegon ondergebracht;
• het object verkeert in de oorspronkelijke staat;
• standaard maximaal 5.000 km per jaar, met mogelijkheid uit te breiden tot 7.500 km per jaar;
• dag- of taxatiewaarde minimaal € 3.500,-;
• oldtimers worden uitsluitend verzekerd op basis van een rapport van een beëdigd taxateur, dat niet ouder is dan twaalf 

maanden.
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6.4 Dekkingsvormen
Alleen de dekkingscombinatie WA + uitgebreide casco is mogelijk.

6.5 Waardevaststelling
De getaxeerde waarde heeft een geldigheidsduur van 60 maanden, de kosten van de taxatie zijn voor rekening van de 
verzekerde. Taxatie en hertaxatie geschieden op kosten van de klant. 

6.6 Bijzondere condities
Voor oldtimers gelden verder de volgende bijzondere condities:
• de bonus/malusregeling is niet van toepassing;
• beperking vergoeding bijzondere kosten (geen dagvergoeding van € 15,- bij totaal verlies);
• geen vervangend vervoer uit hoofde van Aegon Schade Service;
• de dekking kan niet worden opgeschort in verband met tijdelijke buitengebruikstelling. In de premiestelling is reeds rekening 

gehouden met beperkt gebruik.

6.7 Premiegrondslag en -berekening
Voor de premiegronslag en - berekening verwijzen wij u naar:
• Aegon Intermediair Portal;
• Rolls.

7. Motorrijwiel
7.1 Belangrijkste voordelen
• Nieuwwaarderegeling tot € 25.000,-, gunstige afschrijving
• Uitgebreide nieuwwaarderegeling mogelijk voor drie jaar
• Voor motorrijwielen vanaf € 25.001,- ook een nieuwwaarderegeling mogelijk
• Kleding- en helmschade tot € 750,- per persoon gratis meeverzekerd
• Bij de inschaling op de bonus/malustrap drie extra treden mogelijk
• Het hele jaar door verzekerd voor dezelfde premie (geen winterstop)
• Pechservice in het buitenland (bij uitgebreide casco)
• No Blame - No Claimregeling

7.2 Begripsomschrijving
Onder motorrijwiel wordt verstaan een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurd motorrijwiel.

7.3 Standaard acceptatie
Deze verzekering kan voor motorrijwielen gesloten worden met een oorspronkelijke cataloguswaarde van maximaal € 25.000,- 
inclusief btw. Voor hogere verzekerde bedragen moet overleg met de afdeling acceptatie plaatsvinden.

7.4 Eigen risico’s 
Voor motorrijwielen met een cataloguswaarde inclusief btw tot en met € 25.000,- geldt voor cascoschade een standaard eigen 
risico van € 150,- per gebeurtenis.  

Verhoging van het eigen risico tot en met € 500,- of € 1.000,- op de uitgebreide cascodekking is mogelijk tegen een premiekorting.

7.5 Aanhangwagen/zijspan
Zonder extra premie is onder de WA-dekking begrepen het rijden met een aanhangwagen of zijspan.
Beperkte cascodekking is niet mogelijk. Voor een aanhangwagen of zijspan bestaat de mogelijkheid tot het sluiten van een 
uitgebreide cascodekking. De oorspronkelijke cataloguswaarde van het mee te verzekeren object wordt dan opgeteld bij de 
waarde van de motor of de scooter.

7.6 Premiegrondslag en -berekening
Voor de premiegronslag en - berekening verwijzen wij u naar:
• Aegon Intermediair Portal;
• Rolls;
• Moneyview.

7.7 Inschaling op de bonus/malustrap
De vermelde starttrede kan worden verhoogd met het aantal schadevrije jaren volgens de geldige royementsverklaring van de 
vorige verzekeraar of voor nieuwe verzekeringen drie treden. Voorwaarde is dat de auto ook bij Aegon is of wordt verzekerd en 
de autopolis drie of meer schadevrije jaren heeft.
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7.8 Bijzondere risico’s
Voor jongeren onder de 25 jaar gelden afwijkende acceptatierichtlijnen:
• 18 t/m 21 jaar: maximaal vermogen motorfiets 35 KW.
• 22 t/m 24 jaar: maximaal vermogen motorfiets 60 KW.

7.9 Winterstop
De premie is er op gebaseerd dat motorrijwielen gedurende het winterseizoen minder of niet worden gebruikt. De “winterstop” 
behoeft daarom niet te worden gemeld en de dekking blijft onverminderd van kracht. 

7.10 Kledingschade
Voor zowel de beperkte als de uitgebreide cascodekking is kleding- en helmschade gedekt tot € 750,- per persoon per 
gebeurtenis. Voorwaarde is dat ook het motorrijwiel is beschadigd en voor die schade recht op uitkering bestaat.

8. Modules
Module D.  Bestuurder en inzittenden
Biedt de verzekerde, gezinsleden en inzittenden de beste bescherming tegen letsel en zaakschade. Er is  ook dekking voor de 
gezinsleden als bestuurder of inzittende in een andere auto en als passagier in het openbaar vervoer. Het verzekerd bedrag is 
€ 2.500.000,-.

Module E.  Ongevallenverzekering voor inzittenden 
Deze module biedt een éénmalige uitkering bij overlijden (rubriek A: € 5.000,-) of blijvende invaliditeit (rubriek B: € 10.000,-) van 
de bestuurder en inzittenden van het motorrijtuig door een verkeersongeval. Voor een motorrijwiel is het verzekerd bedrag bij 
rubriek A: € 5.000,- en bij rubriek B: € 25.000,-. Deze module is alleen te sluiten in combinatie met een motorrijwiel.

 
Module F.  Rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen
Deze module verleent rechtsbijstand aan de bestuurder en de inzittenden van het verzekerde object bij het verhaal van al 
hun materiële en letselschade door een verkeersongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is te stellen. Daarnaast wordt 
rechtsbijstand verleend bij:
• een verkeersovertreding of -misdrijf;
• in beslaggenomen rij- of kentekenbewijs/card;
• juridische problemen (contractsrechtsbijstand) inzake aankoop, onderhoud of reparatie van het motorrijtuig.

De schaderegeling en het verlenen van juridische bijstand is opgedragen aan een zelfstandige en onafhankelijke instantie, te weten:

ARAG 
Postbus 230 
3830 AE Leusden 
Kastanjelaan 2 
3833 AN Leusden 
Telefoon (033) 434 22 00; Fax (033) 434 23 00

Module I.  Nieuwwaarderegeling
Deze module is alleen te sluiten in combinatie met een personenauto, bestelauto, kampeerauto of motorrijwiel.
 
Deze module verzekert voor drie jaar de nieuwwaarderegeling bij cascoschaden. De jaarpremie bedraagt 10% van de uitgebreide 
cascopremie gedurende de looptijd van de module. Het eigen risico zoals vermeld op de polis is van toepassing.

Voor motorrijtuigen met een cataloguswaarde vanaf € 70.001,- en voor motorfietsen met een cataloguswaarde vanaf 
€ 25.001,- geldt dat er standaard geen nieuwwaarderegeling van toepassing is. Voor deze categorie kan met deze module een 
nieuwwaarderegeling voor drie jaar worden verzekerd.

Als voorwaarden voor deze module gelden de volgende bepalingen:
• Het motorrijtuig is nieuw op de datum van afgifte eerste toelating van het kentekenbewijs/card;
• De module gaat in per de datum van afgifte eerste toelating van het kentekenbewijs/card;
• Verzekeringnemer is de eerste eigenaar van het motorrijtuig.



Aegon Schadeverzekering N.V.
Postbus 6
2501 AC Den Haag

Aegon Auto op Maat is een product van Aegon Schadeverzekering N.V.
Aegon Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. 
KvK 27085000.

Module J.  Vouwwagen- en toercaravanverzekering
Standaarddekking
Verzekerd is:
• cascoschade;
• huur van een vervangend vakantieverblijf in het buitenland. Vergoeding maximaal € 50,- per dag gedurende maximaal tien 

dagen;
• repatriëringskosten van de caravan;
• Bij diefstal of totaal verlies van de vouwwagen of toercaravan: 
   t/m 12e maand:  nieuwwaarde
  vanaf 13e t/m 48e maand: afschrijving 0,75% per maand
   vanaf 49e maand:  dagwaarde
• het eigen risico is € 150,- per gebeurtenis.

Plusdekking
Verzekerd is:
• cascoschade;
• huur van een vervangend vakantieverblijf in het buitenland. De vergoeding is maximaal € 125,- per dag gedurende maximaal 

tien dagen.
• repatriëringskosten van de caravan;
• Bij diefstal of totaal verlies van de vouwwagen of toercaravan: 
   t/m 60e maand: nieuwwaarde
  vanaf 61e maand: afschrijving 0,75% per maand
• er is geen eigen risico van toepassing.

Bijzonderheden
• Kan alleen in combinatie met het trekkende voertuig verzekerd worden.
• De Plusdekking is alleen mogelijk voor nieuwe objecten van eerste eigenaar.

Premiegrondslag
Als premiegrondslag hanteren wij de huidige nieuwwaarde van het object, vermeerderd met de nieuwwaarde van de aanbouw of 
voortent, alsmede van de mee te verzekeren inventaris.

Module K.  Aanhangwagen casco
Uitgebreide cascodekking voor aanhangwagens. 
Het verzekerd bedrag is de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief toegevoegde zaken. 
Bij schade geldt een eigen risico van € 150,-. 
Bij diefstal zonder behoorlijke diefstalbeveiliging (wielklem of disselslot) geldt een extra eigen risico van € 350,-.

Aan deze productinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn uitsluitend de polisvoorwaarden.


