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The Classic Car 
Insurance® & Assistance®

Uitzonderlijk voertuig,
uitzonderlijke verzekering.    Since 1993
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The Classic Car Insurance® & The Classic Assistance®
De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al sinds een aantal jaren succesvol met de verzekeringsmakelaar 
MARSH NV  die een exclusief en interessant verzekeringspakket heeft samengesteld voor alle clubleden van de federatie.

WIE KAN VAN DIT AANBOD GENIETEN?

De leden van de clubs (= FULL CLUB MEMBER) die bij de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw zijn aangeslo-
ten of de personen die SUPPORTER of INDIVIDUAL zijn van de BFOV, mits het bewijs geleverd wordt dat zij eigenaar of 
gebruiker zijn van een voertuig voor dagelijks gebruik (*).    

(*) Uitzondering Seniors : contacteer MARSH NV

HOE GEBEURT DE AANVRAAG?

• hetzij via het speciale aanvraagformulier dat beschikbaar is via uw club of via de website www.bfov-fbva.be rubriek 
'Verzekeringen' 
!! voor een bezoek aan één van de Marsh-kantoren :  
vergeet geen afspraak te maken via telefoon of via www.bfov-fbva.be

• hetzij online : zie website www.bfov-fbva.be rubriek 'Verzekeringen'.
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AANGEBODEN WAARBORGEN

1.  Verplichte Verzekering “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID” 
 Dekking volgens de door de wet opgelegde bepalingen

Welke zijn de bijkomende voordelen?
• Dekking zowel overdag als ‘s nachts voor vrijetijdsgebruik;
• Dekking in alle landen vermeld op de groene kaart;
• Geen kilometerbeperking;
• Geen beperking van bestuurder;
• Geen verschil in premie voor oldtimer met O-plaat of met gewone nummerplaat
• Er moet geen bewijs geleverd worden dat het voertuig gebruikt wordt in het kader van clubactiviteiten;
• The Classic Assistance® (zie punt 2) is automatisch inbegrepen

Wat is niet verzekerd in de polis BA?
• Commercieel of winstgevend gebruik;
• Verhuur en vervoer van goederen;
• Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- en behendigheidsrally’s;
• Gebruik van het voertuig, zonder bezit van hoofdvoertuig;
• Woon-werk verkeer, woon-school verkeer door studenten
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TARIEVEN

B.A.+ ASSISTANCE 
Alle lasten en kosten inbegrepen – vervaldag 1 maart
!! premies zijn forfaitair en ondeelbaar voor groep 1 en 2; prorata per maand voor groep 3.

CAT 1 - (< 3,5 t) AUTO'S, MOTORFIETSEN, LICHTE  VRACHTAUTO'S
Leeftijdscategorie Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Groep 1 (+40 jaar) 72,00 EUR 122,00 EUR 147,00 EUR
Groep 2 (25-39 jaar) 112,00 EUR 162,00 EUR 187,00 EUR
Groep 3 
(15-24 jaar voor auto's & 
lichte vrachtauto's)

(*) 202 EUR (tot 140 KW)
(*) 252 EUR (vanaf 141 KW)
(berekend op basis van bonus 

malus)
(*) Premie aan bonus malus 00

(*) 252 EUR (tot 140 KW)
(*) 302 EUR (vanaf 141 KW)
(berekend op basis van bonus 

malus)
(*) Premie aan bonus malus 00

(*) 277 EUR (tot 140 KW)
(*) 327 EUR (vanaf 141 KW)
(berekend op basis van bonus 

malus)
(*) Premie aan bonus malus 00

Groep 3 (15-24 jaar voor 
motorfietsen)	

155,00 EUR 205,00EUR 230,00 EUR

Per bijkomend voertuig binnen de categorie 1, 3
Groep 1 en 2 27,00 EUR 27,00 EUR 27,00 EUR
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CAT 2 – (> 3,5 t) VRACHTWAGENS, AUTOBUS 
Leeftijdscategorie Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Groep 1 (+40 jaar) 82,00 EUR 132,00 EUR 157,00 EUR
Groep 2 (25-39 jaar) 122,00 EUR 172,00 EUR 199,00 EUR
Groep 3 (15-24 jaar) 222,00 EUR 272,00 EUR 297,00 EUR

            
Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Groep 1 en 2 38,00 EUR 38,00 EUR 38,00 EUR

CAT 3 – BROMFIETSEN 
Leeftijdscategorie Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Groep 1 (+15 jaar) 67,00 EUR 117,00 EUR 142,00 EUR

Per bijkomend voertuig binnen alle categorie
Groep 1 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR
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CAT 4 – LANDBOUWVOERTUIGEN
Leeftijdscategorie Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Groep 1 (+40 jaar) 37,00 EUR 87,00 EUR 112,00 EUR
Groep 2 (25-39 jaar) 52,00 EUR 102,00 EUR 139,00 EUR

Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie 
Groep 1 en 2 12,00 EUR 12,00 EUR 12,00 EUR

CAT 5 – AANHANGWAGENS – CARAVAN (+750 kg)
Leeftijdscategorie Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Groep 1 (+25 jaar) 25,00 EUR (*) 25,00 EUR (*) 25,00 EUR (*)

        
Per bijkomend voertuig binnen dezelfde categorie
Groep 1 12,00 EUR (*) 12,00 EUR (*) 12,00 EUR (*)

(*) Niet van toepassing voor aanhangwagens voor landbouwvoertuigen
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VRIJSTELLINGEN JONGE BESTUURDER

De vrijstelling is van toepassing voor elk ongeval veroorzaakt door een andere bestuurder dan de onderschrijver.
• 1000 EUR voor de bestuurder van 18 t/m 23 jaar; 
• 500 EUR voor de bestuurder van 24 en 25 jaar.

2. THE CLASSIC ASSISTANCE®
• Assistance inbegrepen in de premie 
• Uniek oproepnummer 02/286.32.50.
• Tussenkomst bij pech of ongeval
• In België en tot 300 km buiten de landsgrenzen 
• Vrijstelling: 5 km van de woonplaats (niet bij ongeval)
• 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. 
• Service geleverd door TOURING
• Van		toepassing	op	alle	voertuigen,	uitgezonderd	bromfietsen	en	landbouwvoertuigen
• Uitbreiding voor heel Europa: 

• Optie zonder vervangwagen : 22 EUR per jaar
• Optie met vervangwagen : 39 EUR per jaar

• Assistance VIP :	individuele	repatriëring	;	vervangingsvoertuig	in	het	buitenland	tot	10	dagen	(cat	C/D)	
;	geen	vrijstelling 
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3. RECHTSBIJSTAND 
Deze waarborg werd onderschreven bij een volledig onafhankelijk en gespecialiseerd verzekeraar met vestigingen in heel 
Europa.  Het is ten zeerste aan te raden deze waarborg te onderschrijven. Hij laat u toe uw rechten te doen gelden en u te 
verdedigen in geval van geschillen met derden.

WAARBORGEN
• Vrije keuze van advocaat
• Burgerlijk verhaal: 12.500 EUR per schadegeval
• Strafrechterlijke verdediging: 12.500 EUR per schadegeval
• Contractuele geschillen : 12.500 EUR per schadegeval

TARIEVEN -  Alle lasten en kosten inbegrepen - vervaldag 1 maart, premies zijn forfaitair en  ondeelbaar.

Full Club Member Supporter BFOV Individual BFOV
Alle categorieën 15,00 EUR(*) 15,00 EUR(*) 15,00 EUR (*)
Bromfietsen 10,00 EUR(*) 10,00 EUR(*) 10,00 EUR(*)

 (*) te betalen voor alle voertuigen met volledige premie.
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4. OMNIUM 
Deze kan enkel en alleen onderschreven worden voor voertuigen verzekerd via B.A. The Classic Car Insurance ® en mits 
in het bezit te zijn van een tele-estimation(*) of expertiseverslag(**) opgesteld door een door de BFOV erkend expert.  

(*) Tele-estimation verplicht voor voertuigen met een waarde tot 50.000 EUR (incl. BTW)
(**) Expertiseverslag verplicht voor voertuigen met een waarde boven 50.000 EUR (incl. BTW)

WAARBORGEN 
Volledige Omnium : bevattende materiële schade, brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijding met dieren.
Beperkte Omnium : bevattende brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten en aanrijding met dieren.
Brand & diefstal : enkel voor voertuigen in rust

VERZEKERDE WAARDE
De verzekerde waarde is de waarde bepaald via expertise of tele-estimation. Het is aan te raden deze elke 5 jaar te her-
nieuwen om hoge afschrijvingen te vermijden.

AANGENOMEN WAARDE
Bij een volledig verlies en/of diefstal, zal de maatschappij gedurende de eerste 60 maanden volgend op de expertise of de 
tele-estimation, geen waardeverlies toepassen.  Vanaf de 61ste maand wordt een afschrijving van 1% per maand toegepast 
op de verzekerde waarde van het voertuig.
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TARIEF VOLLEDIGE OMNIUM  Alle lasten en kosten inbegrepen.
Groep voertuigen Aantal km/jaar Premie
+ 25 jaar Max 2000 1,10 % van de expertisewaarde (*)
+25 jaar Max 5000 1,25 % van de expertisewaarde (*)
+25 jaar Max 10000 1,50 % van de expertisewaarde (*)
15-24 jaar Max 2000 1,60 % van de expertisewaarde (*)
15-24 jaar Max 5000 1,90 % van de expertisewaarde (*)
15-24 jaar Max 10000 2,30 % van de expertisewaarde (*)

(*) Minimum premie = 150,00 EUR

TARIEF BEPERKTE OMNIUM  (alle lasten en kosten inbegrepen)
Groep voertuigen Premie
+ 25 jaar 0,80 % van de expertisewaarde (*)
15-24 jaar 1,15 % van de expertisewaarde (*)

(*) Minimum premie = 150,00 EUR



#11

TARIEF BRAND & DIEFSTAL voor voertuigen in rust.   Alle lasten en kosten inbegrepen.

Groep voertuigen Premie
+ 15 jaar 0,58 % van de expertisewaarde (*)

(*) Minimum premie = 150,00 EUR

KORTINGEN
Indien verzekerde waarde :

 50.000 EUR tot   75.000 EUR = -10% op de premie (*)
 75.000 EUR tot 150.000 EUR = -15% op de premie (*)

Er worden belangrijke kortingen toegestaan indien meerdere voertuigen verzekerd worden in Omnium, namelijk :
 2e voertuig : -30 % (*)
 3e en volgende voertuigen : -70 % (*)

(*) Minimum premie = 150,00 EUR
VRIJSTELLINGEN
De vrijstelling die van toepassing is voor de dekking materiële schade en vandalisme bedraagt 2,5 % van de verzekerde 
waarde, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 1.250 EUR.
Bestuurders tussen 23 jaar (inbegrepen) en 30 jaar = 5 % met een minimum van 250 EUR
Bestuurders tussen 18 jaar (inbegrepen) en 23 jaar = 10 % met een minimum van 1.000 EUR
Een vrijstelling van 125 EUR zal van toepassing zijn bij glasbraak.
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VOORBEELDEN
Waarde € 30.000 – max. 2.000 km/ jaar  

Volledige omnium : 330 EUR – vrijstelling : 750 EUR ;  Gedeeltelijke omnium : 240 EUR
Waarde € 60.000 – max. 5.000 km/jaar 

Volledige omnium : 750 EUR – vrijstelling : 1.250 EUR ; Gedeeltelijke omnium : 480 EUR

5. BESCHERMING VAN DE BESTUURDER
De inzittenden (passagiers die meerijden)  zijn automatisch verzekerd door de waarborg BA .  Onder de BA-verzekering is 
de bestuurder van het voertuig altijd uitgesloten in geval van letsel.
Deze bijkomende verzekering stelt voor om de bestuurder dekking te bieden in geval opgelopen kwetsuren naar aanleiding 
van een ongeval.

WAARBORGEN
Overlijden 12.500 EUR
Blijvende invaliditeit 25.000 EUR
Medische kosten   2.500 EUR
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TARIEVEN  (Alle kosten inbegrepen - vervaldag 1 maart, premies zijn forfaitair en ondeelbaar)
Bestuurder van één voertuig van meer dan 15 jaar oud, verzekerd via The Classic Car Insurance ®          
 Voor voertuigen                    9 EUR
	 Voor	motorfietsen	 	 				 	 	 12	EUR
	 Vanaf	3	voertuigen,	uitgezonderd	motorfietsen														 27	EUR
 Vanaf	3	motorfietsen	 	 				 	 	 36	EUR

6.         REGULARITY WEDSTRIJDEN
Uw gewone groene kaart is nooit geldig indien u deelneemt aan een Regularity wedstrijd.  Daarom heeft de BFOV samen 
met MARSH een bijkomende polis ontwikkeld om u 100% garantie te bieden in geval van ongeval tijdens een dergelijke 
wedstrijd die niet onder de BFOV georganiseerd wordt

TARIEVEN: 
150 EUR tot 3 deelnames/jaar ; 
250 EUR tot 5 deelnames/jaar ; 
300 EUR tot 7 deelnames/jaar ;  
> 7 deelnames/jaar:  raadpleeg uw makelaar MARSH NV
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7.        MARSH ASSISTANCE 
Als lid van de BFOV (Full Club Member, Supporter & Individual) kan u genieten van een uitzonderlijke aanbieding voor de 
pechverhelping van uw dagdagelijks voertuig(*) in gans Europa, samen met een wereldwijde reisbijstand voor gans uw 
gezin, met inbegrip van bagage.

TARIEF: 
  85 EUR voor het eerste voertuig en 35 EUR voor het bijkomende voertuig
  Aanvraag : via MARSH NV 

             (*) Bij onderschrijving mag het voertuig niet ouder zijn dan 10 jaar, behalve bij overname van een reeds bestaande         
                 assistance dekking.

8.         AFFINITY PRODUCTEN 
Als lid van de BFOV (Full Club Member, Supporter & Individual), kan u genieten van een dienstverlening op maat aan zeer 
voordelige voorwaarden voor al uw courante privé verzekeringen.
Er werd een speciaal programma uitgewerkt dat exclusief toegekend wordt aan de Full Club Members, leden van een club, 
aangesloten bij BFOV en aan Supporters.
Hierdoor kunt u van een groepstarief genieten met verminderingen tot 30%.
Welke zijn de verschillende verzekeringen die u voorgesteld worden door Marsh ?



#15

Verzekeringspackage voor uw woning
	    Brandverzekering voor woning en inboedel
	    Diefstalverzekering

Verzekeringspackage voor uw familie
		Familiale BA-verzekering

	 	Verzekering huispersoneel (verplichte arbeidsongevallenverzekering)
	 	Individuele ongevallenverzekering
	 	Rechtsbijstand 

Verzekeringspackage voor uw voertuigen
	BA-verzekering
	Gedeeltelijke of volledige Omnium 
	Rechtsbijstand
	Verzekering bestuurder
	Bijstand voertuig  

9.          BA RALLY
 Aanvraag: via MARSH NV

10.        BA CLUB 
 Aanvraag: via MARSH NV

Vragen?
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FULL CLUB MEMBER BFOV

= personen die lid zijn van een club die aangesloten is bij onze federatie, deze hebben recht op :
- lidkaart BFOV;
- gratis Magazine Retro Classic News;
- gratis advies; - de goedkoopste tarieven voor betalende diensten;
- alle mailings;
- onderschrijven van onze verzekeringsproducten;
- alle kortingen die aangeboden worden door de BFOV en haar partners;
- toegang tot het ledenportaal via de website
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SUPPORTER BFOV
= personen die geen lid zijn van een club maar die de BFOV willen steunen door een abonnement te 
   onderschrijven à 24,99 EUR/jaar, deze hebben recht op :

- lidkaart BFOV
- Magazine Retro Classic News
- gratis advies
- iets hogere tarieven voor betalende diensten 
- alle mailings
- onderschrijven van onze verzekeringsproducten, mits 50 EUR extra
- alle kortingen die aangeboden worden door de BFOV en haar partners
- toegang tot het ledenportaal via de website
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INDIVIDUAL BFOV

= personen die geen lid zijn van een club noch Supporter zijn van de BFOV, deze hebben recht op: 

- gratis advies
- duurste tarieven voor betalende diensten
- onderschrijven van onze verzekeringsproducten, mits 75 EUR extra
- beperkt aantal mailings
- geen kortingen die aangeboden worden door de BFOV en haar partners
- toegang tot het ledenportaal via de website
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Voor	alle	bijkomende	inlichtingen	of	om	een	vrijblijvende	offerte	aan	te	vragen,	neem	gerust	contact	op	met	MARSH	NV,	of	
neem een kijkje op www.bfov-fbva.be rubriek 'Verzekeringen BFOV'.
Deze folder is louter informatief.  Alle cijfers die in dit document hernomen worden, geven slechts een aanwijzing en kunnen 
steeds aangepast worden.   Om de juiste toelatingsvoorwaarden voor de verschillende waarborgen te kennen, gelieve de 
makelaar  MARSH NV te contacteren.

ANTWERPEN
MARSH N.V.
Uitbreidingstraat 72
2600 Berchem

BRUSSEL
MARSH N.V.
Hermann-Debrouxlaan 2
1160 Brussel

ROESELARE
MARSH N.V.
Accent Business Park C6
Kwadestraat 151 A/11
8800 Roeselare

T. 03 286 63 58
F. 03 286 64 93
bfov.ant@marsh.com

T. 02 674 96 69
F. 02 674 99 38
fbva.bxl@marsh.com

T. 051 26 84 85
F. 051 21 08 26
bfov.roe@marsh.com

AALST
MARSH N.V. 
Keizersplein 40
 9300 Aalst

LUIK 
MARSH N.V. 
Boulevard Emile de 
Laveleye 191 
4020 Luik

T. 051 26 84 85
F. 051 21 08 26
bfov.aalst@marsh.com

T. 04 340 18 45
F. 04 340 18 79
fbva.lgg@marsh.com

Raadpleeg ook onze website om online 

een	offerte	aan te vragen: 
www.bfov-fbva.be   rubriek   'Verzekeringen BFOV'
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Toelatingsnummer 0039

Toelatingsnummer 1015

Toelatingsnummer FSMA 014192A

Toelatingsnummer 2189

03-2020

V.U. BFOV vzw – Regus Business Center - Pastoor Cooremansstraat 3 - 1702 Groot-Bijgaarden
T. 02  377 13 46 – F. 02 377 44 56

sec@bfov-fbva.be – www.bfov-fbva.be

Deze uitzonderlijke verzekering wordt u aangeboden door:

Toelatingsnummer 1136 Toelatingsnummer 2812




