
Deel polisvoorwaarden Volcasco-verzekering 

 

Welk bedrag wordt uitgekeerd?   

Het bedrag dat u maximaal van ons kunt terugkrijgen, hangt af van:   

 De leeftijd van de auto. 

 De nieuwwaarde van de auto. 

 De eigenaar: alleen als eerste eigenaar heeft u recht op de nieuwwaarde.   

 

Hieronder staat hoe de leeftijd van de auto bepaalt wat u maximaal terugkrijgt.   

 Is uw auto minder dan 1 jaar oud en heeft u schade? Dan krijgt u de nieuwwaarde terug. 

 Is uw auto tussen de 1 en 3 jaar oud en heeft u schade? En is de nieuwwaarde van uw auto 

€12.500,-  

 Is uw auto tussen de 1 en 3 jaar oud en heeft u schade?  

 En is de nieuwwaarde van uw auto meer dan €12.500,-? Dan krijgt u over de eerste €12.500,- 

98,5% terug.   

Voor het bedrag dat de nieuwwaarde boven de €12.500,- uit komt, maken we een rekensom. 

Daarvoor is de leeftijd van uw auto in maanden belangrijk. Want voor elke maand dat uw auto 

ouder is dan een jaar, trekken we 2% af van het bedrag dat boven de €12.500,- uitkomt.   

 Is uw auto ouder dan 3 jaar en heeft u schade? Dan betalen we maximaal de waarde van uw auto 

direct voor de schade. Dit is het bedrag dat het zou hebben gekost om direct voor de schade 

dezelfde auto nieuw te kopen min een bedrag voor veroudering en slijtage. Een deskundige 

bepaalt wat het bedrag voor veroudering of slijtage is.   

  

Kost de reparatie meer dan tweederde van de waarde van uw auto voordat u schade kreeg? 

Dan vergoeden wij de schade alsof uw auto total loss is.  

Nieuwwaarde: De nieuwwaarde is de prijs die u zou moeten betalen als u precies dezelfde auto 

opnieuw zou kopen. Wij bepalen wat de nieuwwaarde is op de dag van de schade. Het gaat om de 

prijs die de fabrikant vraagt. Bij de nieuwwaarde horen ook de accessoires, afleveringskoten en 

verwijderingsbijdrage.   


