Nieuwwaarde-, aanschafwaarde- en boekwaarderegeling
Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op de nieuwwaarde-, aanschafwaarde- of
boekwaarderegeling.
Deze regelingen komen in de plaats van de algemene regelingen die zijn omschreven in artikel 8
onder 5 en 6 van de Bijzondere voorwaarden Volledig casco Goed op Weg Autoverzekering. Hierna
leest u welke voorwaarden dat zijn, wanneer u recht hebt op deze regelingen en wat de omvang van
de schade dan is.

Nieuwwaarderegeling
Welke voorwaarden gelden voor de nieuwwaarderegeling?
1.
Uw auto was nieuw op de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland. Dit
betekent dat de datum van eerste toelating gelijk is aan de datum van eerste
inschrijving/afgifte in Nederland.
2.
U hebt uw auto aangeschaft binnen twaalf maanden na de datum van eerste
inschrijving/afgifte in Nederland.
3.
Uw auto heeft een personenautokenteken.
4.
U hebt uw auto niet “geleased” op basis van financial lease of operational lease.
Wanneer hebt u recht op de nieuwwaarderegeling?
1.
U bent uw auto kwijt door diefstal, oplichting of verduistering, of:
2.
De reparatiekosten zijn hoger dan twee derde van de waarde van uw auto volgens de
nieuwwaarderegeling. Uw auto is dan total loss volgens de nieuwwaarderegeling.
Wat is de omvang van de schade als u recht hebt op de nieuwwaarderegeling?
In de tabel nieuwwaarderegeling leest u wat de waarde is van uw auto volgens de
nieuwwaarderegeling. Dat is de omvang van de schade als u recht hebt op de nieuwwaarderegeling.
Is deze waarde lager dan de dagwaarde van uw auto plus tien procent meteen voor de gebeurtenis?
Dan gaan wij uit van de hoogste waarde.
In de kolom ‘maand’ leest u de maand waarin de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Wij rekenen
hierbij vanaf de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland. In de kolom ‘waarde van uw auto’
leest u de waarde van uw auto in procenten van de nieuwwaarde.
Tabel nieuwwaarderegeling

Maand
1 tot en met 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Waarde van uw auto
100,00%
85,00%
83,75%
82,50%
81,25%
80,00%
78,75%
77,50%
76,25%
75,00%
73,75%
72,50%
71,25%

Maand
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Waarde van uw auto
70,00%
68,75%
67,50%
66,25%
65,00%
63,75%
62,50%
61,25%
60,00%
58,75%
57,50%
56,25%
55,00%

Is de schade ontstaan na 60 maanden na de datum van eerste inschrijving/afgifte in Nederland?
Dan is de omvang van de schade gelijk aan de dagwaarde van uw auto meteen voor de gebeurtenis
plus tien procent.

Aanschafwaarderegeling
Welke voorwaarden gelden voor de aanschafwaarderegeling?
1.
U hebt uw auto gekocht bij een door de autofabrikant erkend (buitenlands)
merkdealer-bedrijf of een BOVAG-erkend autobedrijf.
2.
U kunt de originele aankoopnota overleggen.
3.
Uw auto heeft een personenautokenteken.
4.
U hebt uw auto aangeschaft minimaal 12 maanden, maar maximaal 60 maanden na
de datum van eerste toelating. Is uw auto geïmporteerd? Dan geldt de minimale
termijn van 12 maanden niet.
5.
U hebt uw auto niet “geleased” op basis van financial lease of operational lease.
Wanneer hebt u recht op de aanschafwaarderegeling?
1.
U bent uw auto kwijt door diefstal, oplichting of verduistering, of:
2.
De reparatiekosten zijn hoger dan twee derde van de aanschafwaarde van uw auto.
Uw auto is dan total loss volgens de aanschafwaarderegeling.
Wat is de omvang van de schade als u recht hebt op de aanschafwaarderegeling?
1.
Is de schade ontstaan binnen 36 maanden na aanschaf van uw auto? Dan is de
omvang van de schade gelijk aan de aanschafwaarde van uw auto.
2.
Is de schade ontstaan na 36 maanden na aanschaf van uw auto? Dan is de omvang
van de schade gelijk aan de dagwaarde plus tien procent van uw auto meteen voor de
gebeurtenis.
3.
Is de aanschafwaarde van uw auto lager dan de dagwaarde van uw auto meteen voor
de gebeurtenis plus tien procent? Dan gaan wij uit van de hoogste waarde.

Boekwaarderegeling
Welke voorwaarden gelden voor de boekwaarderegeling?
1.
U hebt uw auto “geleased” op basis van financial lease of operational lease.
2.
Uw auto heeft een personenautokenteken.
Wanneer hebt u recht op de boekwaarderegeling?
1.
U bent uw auto kwijt door diefstal, oplichting of verduistering, of:
2.
De reparatiekosten van de auto zijn hoger dan het verschil tussen de dagwaarde
meteen voor en na de gebeurtenis. Uw auto is dan total loss volgens de
boekwaarderegeling.
Wat is de omvang van de schade als u recht hebt op de boekwaarderegeling?
1.
Financial lease
Bij financial lease is de omvang van de schade gelijk aan het bedrag dat de
leasemaatschappij bij u in rekening brengt, tot maximaal de boekwaarde van de auto
meteen voor de gebeurtenis. In de volgende gevallen stellen wij echter de omvang
van de schade op een hoger bedrag vast:
a.
Nieuwwaarderegeling
Zou u recht hebben op een vergoeding volgens de nieuwwaarderegeling als u
de auto had gekocht in plaats van geleased? En is de waarde volgens de
nieuwwaarderegeling hoger dan de boekwaarde? Dan is de omvang van de
schade gelijk aan deze hogere waarde.
b.
Aanschafwaarderegeling
Zou u recht hebben op een vergoeding volgens de aanschafwaarderegeling
als u de auto had gekocht in plaats van geleased? En is de waarde volgens
de aanschafwaarderegeling hoger dan de boekwaarde? Dan is de omvang
van de schade gelijk aan deze hogere waarde.
c.
Dagwaarde
Is de dagwaarde plus tien procent meteen voor de gebeurtenis hoger dan de
boekwaarde, de waarde volgens de nieuwwaarderegeling of de waarde
volgens de aanschafwaarderegeling? Dan is de omvang van de schade gelijk
aan deze hogere waarde.
2.
Operational lease
Bij operational lease is de omvang van de schade gelijk aan het bedrag dat de
leasemaatschappij bij u in rekening brengt, tot maximaal de boekwaarde van de auto
meteen voor de gebeurtenis.

