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COLUMN JOOST MAG HET WETEN

Joost Kam is mede-eigenaar van Advies verzekerd!

STALLING EN
VERZEKERING

HOE ZIT DAT
EIGENLIJK?

Ik weet het, de zomer is nog niet afgelopen of hij begint al over de 
stalling van auto’s. De meesten van ons gebruiken hun youngtimer
waar die voor bedoeld is, namelijk om mee te rijden.

Dat doe ik ook, mijn Volvo XC90 uit 2004 is dan ook het hele jaar 
inzetbaar, mijn BMW 1150 GS uit 2004 rijd ik alleen in de zomer, 
mijn vrouw wisselt tussen twee youngtimers, de Saab cabrio uit 
2004 en de Volvo V70 uit 1998. De Saab youngtimer is als klassieker
verzekerd, voor beperkt gebruik en de Volvo als Youngtimer, voor 
normaal gebruik. Alle auto’s zijn uiteraard getaxeerd en ook op 
taxatiewaarde verzekerd. In de zomer staat de Volvo binnen, in de 
winter de Saab. De kentekens schors ik dan om en om want 6 maanden
geen wegenbelasting betalen is makkelijk verdiend. 

‘’Dan kun je je verzekering toch ook opschorten’’ hoor ik vaak, want:

1. In de stalling gebeurt toch niets? (toets de volgende zoekopdracht 
maar eens in op Google: ‘’stalling oldtimers uitgebrand’’, lees en huiver);
In veel stallingen gebeurt van alles, er worden voertuigen, caravans,
boten, motoren, trekkers, vrachtauto’s verplaatst, er kan worden 
gewerkt, gelast, gereden, er kunnen dieren naar binnen etc. Als je 
een beetje mazzel hebt is er beperkte toegang maar de praktijk is 
helaas vaak anders. Jan en alleman kan naar binnen en kan je auto 
‘’bewonderen’’. Er gebeurt dus van alles en de kans op schade is groot.

2. De stalling heeft een verzekering;
Stelt de stallingseigenaar de stallers verplicht om de gasflessen uit 
de caravans te halen, de accu’s uit de auto’s los te koppelen, de 
benzinetanks uit de boten te verwijderen? Wat heeft hij contractueel
met je vastgesteld? Heb je een contract waar in staat onder welke 
voorwaarden je voertuig is gestald? Heb je het contract gelezen voor
je het tekende? Staat er dat hij zich heeft verzekerd? Dan zegt dat 
ook niets want:  Je kunt andermans spullen niet verzekeren en bij 
aansprakelijkheidsverzekeringen geldt de opzichtclausule, dat houdt
in dat je verzekering geen dekking biedt voor andermans zaken die 
je onder je hebt, bewaart of bewerkt.
3. De auto is in mijn garage op mijn inboedelverzekering/opstal-
verzekering /aansprakelijkheidsverzekering (echt…) meeverzekerd;
Deze is snel beantwoordt: een motorvoertuig is ALTIJD uitgesloten van
de dekking van je inboedelverzekering, je opstalverzekering is voor 
je huis en je aansprakelijkheidsverzekering is voor je particuliere 
aansprakelijkheid, ook daar is een motorvoertuig uitgesloten.

4. Mijn auto zit in de overgangsregeling;
Kan best zijn, maar die overgangsregeling verplicht je sowieso een 
WA-verzekering aan te houden.
Ik raad dus iedereen aan om zijn youngtimer op taxatiewaarde te 
verzekeren, in de stalling minimaal met het beperkt cascorisico zodat
diefstal of brand is meeverzekerd. Beter is het om gewoon de volledig
cascodekking aan te houden zodat ook de schade door een deur van
een buurauto of een parkeerschade waarvan de dader op het kerkhof
ligt is gedekt, maar ook schade door een over de auto’s lopende 
dak reparateur (‘’nee meneer, die voetstappen op het dak zijn niet 
van ons’’).

Voorts kan ik niet genoeg benadrukken: lees je voorwaarden, daar staat
precies wat wel en niet onder de dekking valt en bij twijfel: bel je 
tussenpersoon, die heb je daar immers voor, die kan je uitleggen 
waar je voor bent verzekerd en oh ja, je taxatierapport heeft alleen
waarde als je verzekering ook in de voorwaarden verwijst naar artikel
7:960 BW, maar daar had ik al eerder over geschreven.
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BENTINCK GARAGE
Reparaties aan alle merken

Frankenstraat 61-63 A Tel:  070-355 60 48
2582 SH DEN HAAG Fax: 070-306 01 43

Website: www.bentinckgarage.nl

bentinckgar@hetnet.nl

SERVA B.V.

WWW.SERVAVOLVO.NL
AMERSFOORT                    NIJKERK                     SOEST
033 4603 000                033 2472 750           035 6038 100

De basisbeurt omvat:

• Uitgebreide inspectie op meer dan 20 punten
• Vervanging oliefilter en motorolie
• Gratis APK keuring*
• Gratis Volvo pechhulp in Europa t.w.v. 126,-
• Gratis Volvo Card (gratis zomer- en wintercheck, gratis Volvo Magazine)

* Exclusief afmeldkosten en roetmeting/uitlaatgastest

KORTING OP ONDERDELEN VOOR VOLVO240-260 REGISTER LEDEN
Leden van het Volvo 240-260 register krijgen op vertoon 
van de ledencard korting op onderdelen als deze 
direct in Amersfoort besteld en opgehaald worden. 
Tel. 033-4603012.

NIEUW! DE SERVA BASISBEURT VOOR 229,-

SERVA


