
 

 

 

Uitleg tariefstructuur oldtimer verzamelpolis 

 

Datum: 28 januari 2022 

 
 
Voor de oldtimer tractorliefhebber hebben wij al ruim dertig jaar een speciale verzamelpolis. Onder 
deze polis zijn al uw oldtimer tractoren en stationaire motoren verzekerd van 20 jaar of ouder. Naast 
de WA-dekking bent u ook verzekerd voor letselschade aan opzittenden en het verhalen van uw 
schade op derden. Tevens biedt de polis dekking voor schades aan eigen zaken, zoals motorrijtuigen 
of gebouwen.  
 
De registratie- en kentekenplicht van landbouwmaterieel heeft niet alleen voor u een verandering 
meegebracht. Voor ons betekende dit een andere aanpak in de manier waarop de verzamelpolis voor 
oldtimer tractoren eruit ziet. Wij administreren nu elke geregistreerde tractor op een apart polisblad, 
onder meer vanwege de aanmelding van het kenteken bij de RDW. Deze unieke polissen vormen één 
geheel met uw verzamelpolis. 
 
Per jaar betaalt u een bedrag van € 140,00 bestaande uit premie, servicebijdrage en 
assurantiebelasting. Heeft u meer dan één geregistreerde tractor dan betaalt u een aanvullend 
servicebedrag van € 12,10 per object. Heeft u bijvoorbeeld vier oldtimer tractoren, dan betaalt u  
€ 140,00 plus € 36,30 (driemaal € 12,10); een totaal van € 176,30 inclusief servicebijdrage en 
assurantiebelasting. Voor het wijzigen van de polis betaalt u € 12,10 aan servicebijdrage. Indien u de 
polis opzegt dan ontvangt u naar verhouding restitutie van de teveel betaalde premie. Hiervoor wordt 
geen servicebijdrage ingehouden. 
 
Graag willen wij transparant zijn en toelichten waar de voorgenoemde bedragen voor bedoeld zijn. De 
door u betaalde premie wordt gebruikt om schades in behandeling te nemen en uit te keren. Denk 
hierbij aan expertisekosten, de behandelingskosten en het uitkeren van zaak- en letselschades.  
 
De servicebijdragen worden aangewend om onze vaste kosten te kunnen dekken. Denk hierbij aan 
personeels-, administratie-, ICT- en telefoniekosten. Aangezien wij nu de gegevens van de tractoren 
per object moeten registreren, hebben wij te maken met verhoogde bijdragen aan het Waarborgfonds 
en de RDW. Daarnaast is het apart administreren van de tractoren arbeidsintensiever.  
 
Wij hopen u hiermee een inzage te hebben gegeven in de tariefstructuur van uw verzamelpolis voor 
oldtimer tractoren en stationaire motoren. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een e-mail naar 
info@oldtimers-verzekeren.nl. Bezoek ook eens onze website www.oldtimers-verzekeren.nl, hier vindt 
u naast handige informatie ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.  
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