Waarde Taxatie
Bij oldtimer-verzekeringen is een taxatie verplicht zodra het casco (dus de oldtimer zelf) verzekerd
wordt (beperkt casco en volledig casco).
Vaste waarde taxatie (conform artikel 960 in Wetboek 7 van het Burgerlijk Wetboek) waarborgt een
juiste verzekerde waarde en voorkomt, na een onverhoopte schade, discussies over de waarde van
de vooraf getaxeerde zaken. Indien een oldtimer niet getaxeerd zou zijn, zou dit telkens een bron van
ergernis zijn. De waarde is namelijk niet "volgens het boekje" te achterhalen, de conditie van een
oldtimer kan nogal verschillen, je hebt on-gerestaureerde, volledig gerestaureerde, maar ook (zeer)
zeldzame exemplaren. De waarde taxatie van uw oldtimer door een professionele taxateur geeft u de
(noodzakelijke) zekerheid over de waarde van uw kostbare bezit.
Een taxatie rapport is drie jaar geldig voor de verzekerde dekkingen. Mocht er een tussentijdse
waardevermeerdering van uw oldtimer (b.v. door het aanbrengen van extra accessoires) plaatsvinden,
dan is het goed dat te melden.
Artikel 960 van het Wetboek 7 van het Burgerlijk Wetboek luidt:
“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk
voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde
van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing of krachtens
een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”
M.a.w.: bij deze vaste taxatie kan de verzekeraar in geval van schade of diefstal niet tegen deze
schadeloosstelling in het verweer komen, tenzij er sprake is van bedrog !
N.B. Niet alle verzekeringsmaatschappijen accepteren de waarde zoals genoemd in een
taxatierapport (conform artikel 960 in Wetboek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Het waardetaxatierapport is dus niet altijd een "waarde garantie", maar meer een waarde-indicatie! Met name bij
een eigen, niet-gedekte schade, welke verhaald moet worden bij een tegenpartij, geldt het rapport
slechts als waarde-indicatie.
Mocht u uw oldtimer (of youngtimer) willen laten taxeren, dan kunt u rechtstreeks een afspraak maken
voor een taxatie op locatie (bijvoorbeeld bij u thuis) of bij het taxatiebureau (vaak voordeliger).
Op de website van de FEHAC vindt u een overzicht (http://fehac.nl/taxateurs-overzicht) van alle
erkende taxateurs.
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