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nu met occasionwaarderegeling 

 
 
Het voordeel vanaf 1 september 2016: 
• nu met occasionwaarderegeling 
• automatisch van kracht 
• zonder premietoeslag 
 
 
 
 
 

U bent zuinig op uw auto, want een auto is al duur 
genoeg. Wanneer er dan toch iets mis gaat, wilt u 
kunnen rekenen op een ruime dekking en 
professionele hulpverlening. Met de autoverzekering 
van Nationale-Nederlanden (WA + Casco) zijn nieuwe 
auto’s 2 jaar lang tegen nieuwwaarde verzekerd. Maar 
nu is ook de dekking voor jonge occasions sterk 
verbeterd. Deze aanvulling geldt automatisch vanaf 
1 september 2016. 

 

In aanvulling op het artikel ‘Casco’ in de 
voorwaarden van de autoverzekering van 
Nationale-Nederlanden geldt: 
 

Wanneer u voor een occasion een WA + 
Casco dekking heeft afgesloten, wordt de 
schade bij diefstal of total loss in de 
eerste 2 jaar na aanschaf van de occasion 
vergoed op basis van de aanschafwaarde. 

 
In aanvulling op het artikel ‘Extra’ in de 
voorwaarden van de autoverzekering van 
Nationale-Nederlanden geldt: 
 

Wanneer u voor een occasion een WA + 
Extra dekking heeft afgesloten, wordt de 
schade bij diefstal of total loss in het 
eerste jaar na aanschaf van de occasion 
vergoed op basis van de aanschafwaarde. 

 
 
 
 
   Voorbeeld 
   Stel, u heeft een tweedehands auto gekocht voor 
   € 15.000. Binnen 2 jaar bent u helaas bij een 
   ongeluk betrokken en uw auto wordt total loss 
   verklaard. De waarde van uw auto is na de aankoop 
   natuurlijk gedaald, maar u wilt graag weer een 
   gelijkwaardige auto aanschaffen. Met de 
   occasionwaarderegeling krijgt u het bedrag 
   uitgekeerd dat u zelf voor de auto heeft betaald. 
 
 

 
In beide gevallen gelden hierbij de volgende 
aanvullende voorwaarden: 
 
1. De occasion is bij aanschaf niet ouder dan 5 

jaar. 
2. U heeft de occasion gekocht bij een BOVAG-

gecertificeerd autobedrijf of een officiële 
merkdealer. 

3. U kunt op basis van de originele nota of het 
bankafschrift waaruit de betaling aan de 
verkoper blijkt, aantonen waar, wanneer en 
voor welke prijs u de occasion heeft gekocht. 

4. De uitkering bij diefstal of total loss bedraagt 
nooit meer dan de marktwaarde van de 
occasion op het moment van de aanschaf 
volgens de ANWB-BOVAG koerslijst + 10%. 

5. De uitkering bij diefstal of total loss bedraagt in 
ieder geval nooit meer dan € 125.000. 

 
 
 
 
 
 
 
   Tip 
   Dit document geldt als bijlage bij de voorwaarden 
   van uw autoverzekering. Bewaar dit document bij 
   uw verzekeringspolis. 
 
 
 
 


