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U PRONKT ERMEE, 

WIJ VERZEKEREN HET!

BA OLDTIMER
Om een BA oldtimer op te maken moet de wagen 
minimum 25 jaar oud zijn. Indien het om een moto 
gaat moet deze minimum 30 jaar zijn.
Onze BA oldtimer wordt beschouwd als een bijhorende 
polis aan onze BA auto. Dit betekent concreet:
• Er kan enkel een BA oldtimer worden opgemaakt 

indien er een BA auto bestaat
• De beëindiging  van de BA Auto betekent automatisch 

de beëindiging van de BA oldtimer.
Er bestaat geen mogelijkheid om de BA oldtimer te 
schorsen.

WELKE BESTUURDER ?
De bestuurder van een wagen moet minimum 25 jaar 
oud zijn. De bestuurder van een moto moet minimum 30 
jaar oud zijn.

GEBRUIK?
Beperkt gebruik:

 het  voertuig  zal  slechts  sporadisch  worden  gebruikt
 het  voertuig  zal  nooit  voor  bezoldigd  personenvervoer 
worden gebruikt



 Het voertuig zal nooit worden gebruikt om 
professionele verplaatsingen te doen en/of voor 
woon-werkverkeer
 Het voertuig zal enkel voor toeristische uitstapjes 
worden gebruikt

Indien het voertuig in orde is met de jaarlijkse 
technische controle (JTC): onbeperkt gebruik + gratis 
pechverhelping max. 1 interventie per jaar

PREMIE?
Jaarlijkse competitieve premie van € 110 incl. taks voor 
de eerste oldtimer. Per bijkomende oldtimer wordt een 
bijpremie van € 5.75 incl. taks aangerekend indien dit 
dezelfde verzekeringsnemer betreft.  

Uw makelaar 

Dit reclame medium bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van Aedes. Er 
zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden van toepassing op het verzekerd risico. De 
exacte uitgebreidheid van de waarborgen en de verzekerde periode worden vermeld in de 
contractuele voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website 
www.aedesvl.be. Deze informatie, een premieberekening en een polisvoorstel zijn gratis ter 
beschikking bij uw makelaar. Alle verzekeringsovereenkomsten zijn onderworpen aan het 
Belgisch recht. Voor elke klacht neemt u in eerste instantie contact op met uw makelaar of 
onze dienst die klachten beheert (fax: 055 30 49 60, mail gestiondesplaintes@aedessa.be). Als 
u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen 
met de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 
71 - fax 02 547 59 75 - mail info@ombudsman.as - www.ombudsman.as).

Maatschappelijke zetel Oudenaarde
Hoogstraat, 36 | 9700 Oudenaarde
Tel. +32 55 33 92 34 | Fax +32 55 30 49 60 | info@aedesvl.be
RPR Oudenaarde BE 0881.934.985 | FSMA 101924A

Zetel Gent
Coupure, 228 B | 9000 Gent
Tel. +32 9 265 08 08 | Fax +32 9 270 33 27 1 info.gent@aedesvl.be
RPR Oudenaarde BE 0881.934.985 | FSMA 101924A

www.aedesvl.be
Aedes Verzekeringen - Verzekeringsagent ingeschreven bij de F.S.M.A (het controleorgaan 
voor de verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen - 1000 Brussel, 
Congresstraat 12-14) onder het nummer 101924A. Technisch gesproken wordt het risico 
door de firma Monceau Générale Assurances verzekerd - een naamloze vennootschap 
met een raad van bestuur en met een maatschappelijk kapitaal van 30.000.000 euro, die 
onderworpen is aan het Franse wetboek van verzekeringen, die haar maatschappelijke 
zetel gevestigd heeft in Frankrijk en wel op het adres 1, avenue des Cités Unies d’Europe 
CS 10217 - 41103 Vendôme cedex, die bij het Handelsregister van Blois ingeschreven is 
onder het nummer B 414.086.355, die onderworpen is aan het toezicht van de Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution, gevestigd op het adres 4, Place de Budapest 75436 
Paris cedex 09, en die in het kader van de vrije dienstverlening in België optreedt onder 
het nummer 3067 overeenkomstig de artikelen 556 en volgende van de wet van 13 maart 
2016 inzake het statuut van en het toezicht op verzekerings- en herverzekeringsbedrijven.
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