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| Bij een cascoverzekering vindt eens in de drie jaar  
een taxatie plaats van je klassieker.

 Als je een cascoverzekering hebt, komt er eens 
in de drie jaar een taxateur langs om de waarde te 
bepalen van je klassieker. Er zijn zo’n 150 van die 
classiccartaxateurs in Nederland, vaak eenmans
bedrijfjes die vakbekwaam zijn in het waarderen 
van je kostbare oldtimer. De FEHAC houdt een lijst 
bij van deskundige taxateurs die een goed rapport 
maken. Eens in de twee jaar houdt de FEHAC voor 
die mannen, want het zijn inderdaad alleen maar 
mannen die taxaties doen, een taxatievakdag waar 
hun kennis van het vak wordt bijgespijkerd.

Echt of nep
De Volkswagen Sambabus T1 is de laatste jaren 
enorm in waarde gestegen. Een exemplaar in  
excellente, originele staat kan zomaar tussen de 
€ 150.000 en € 200.000 op een veiling opbrengen. 
Voorafgaand aan de taxatievakdag hebben vijf  
taxateurs ieder apart dezelfde Sambabus beoor
deeld. Een heel mooi exemplaar, niet in excellente 
staat maar net een trapje in kwaliteit daaronder.  
De taxateurs kwamen uit op waardevaststellingen 
tussen de € 100.000 en € 120.000, wat reëel is voor 
zo’n Volkswagenbusje. Daarbij moet er goed op  
worden gelet dat het een echte Samba is, want het 
komt ook voor dat er in een gewoon busje zes extra 
dakraampjes worden gezet om hem door te laten 

gaan voor een dure Samba. Of het een echte of een 
nepper is, valt af te leiden uit het chassisnummer, 
en een echtheidscertificaat van de fabriek helpt  
natuurlijk ook. Dit is beslist een punt van aandacht, 
want waar makkelijk grof geld kan worden verdiend, 
ligt fraude op de loer.

Kwaliteitsklassen
Verschillen in waardering zullen er altijd blijven, 
aangezien de ene taxateur nu eenmaal wat anders 
tegen een auto aankijkt dan de andere. Maar om de 
verschillen zo klein mogelijk te houden, is vooraf 
een keuze voor een bepaalde kwaliteit belangrijk. 
Daarom gaan de taxateurs op de FEHAClijst een 
kwaliteitsnorm in hun rapporten vermelden. Die 
gaat van 1 voor excellent, dus de beste kwaliteit, tot 
5 voor ongerestaureerd, niet rijdbaar en de minste 
kwaliteit. Voertuigen zitten meestal in de klasse 2 of 
3, waarbij klasse 2 bijvoorbeeld gedefinieerd wordt 
als: ‘Zeer goede originele staat of professioneel  
gerestaureerd. Geen technische defecten, slechts 
geringe gebruikssporen. Beperkte wijzigingen  
ten opzichte van het bouwjaar. Alle onderdelen 
compleet aanwezig.’ Maar met een klein beetje 
roest en wat kleine onbetekenende gebreken zit de 
auto direct al in klasse 3 met de daarbij behorende, 
lagere waardering. 

Het verschil maken 
met een Sambabus
Elke gekoesterde oldtimer hoort eigenlijk casco verzekerd te zijn. Je moet er toch niet 
aan denken dat je klassieker bijvoorbeeld door brand verloren gaat en je met lege  
handen staat? Geen auto meer en ook geen geld voor een vervanger.


