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F L A U W E K U L L E N 

N I E T  M E T 
K L A N T E N
Voor een goede Porsche youngtimer of klassieker ga je naar een 
specialist of een dealer. Het onderhoud laat je door een vakman 

uitvoeren die jouw Porsche op zijn duimpje kent. Maar als het om 
verzekeren gaat, lijkt dat aspect voor velen juist van minder belang 

te zijn, terwijl een goede verzekering juist zo belangrijk is. Bij 
assurantiekantoor Advies Verzekerd! in Meppel gaan ze voor je door het 

vuur en bieden ze verzekeringen tailor made voor je Porsche aan.

Tekst Rein de Ruiter Fotografie Joost Franken

Advies Verzekerd!
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Om maar met de deur in huis 

te vallen: nee, de eigenaren van 

Advies Verzekerd! - kortweg AV! - 

rijden zelf geen Porsche maar de-

gelijke youngtimers van Volvo en 

Saab. Maar wie het bedrijfspand 

op het industrieterrein van Meppel 

betreedt, ziet onmiddellijk dat 

Joost Kam en Sjoert Stel, de beide 

‘motoren’ achter het onafhan-

kelijke assurantiekantoor, met 

autosop zijn overgoten. Kasten 

vol met modelletjes – waaronder 

vele Porsches - geven hun kantoor 

sfeer. “Dus het begin is er met die 

modellen,” grapt Joost Kam. “Een 

echte Porsche staat nog op mijn 

wishlist.”

Advies Verzekerd! is in 1997 gestart 

door Joost Kam (63), een oude rot 

in het verzekeringsvak die al sinds 

1986 met dit bijltje heeft gehakt 

en gek is van klassiekers. In 2010 

kwam Sjoert Stel (52) erbij, die toen 

naar eigen zeggen nog nauwelijks 

een BMW van een Mercedes-Benz 

kon onderscheiden. “De passie 

voor auto’s komt hier vanzelf als je 

dagelijks met mensen omgaat die 

helemaal gek zijn van klassiekers 

of youngtimers,” zegt Stel stellig. 

“Klanten waarderen het ook als je 

hun taal spreekt. Dat zij ons niet 

uit hoeven te leggen wat een 964 

of 993 is, een E46 of een W124. 

Wij weten dat; we vinden auto’s 

namelijk net zo leuk als zij en heb-

ben ook benzine in onze bloed en 

kennen letterlijk onze klassiekers.”

 

RODE DRAAD
Waar bij de meeste verzekeraars 

klassiekers en youngtimers 

hooguit bijzaak zijn, vormt het ver-

zekeren van dergelijke auto’s (en 

motoren) voor de specialisten uit 

Meppel juist de rode draad. Zo’n 

tachtig procent van de clientèle 

heeft een youngtimerverzekering 

bij Advies Verzekerd! lopen.

Het bedrijf verzekert naast voertui-

gen alles wat los en vast zit. Kam: 

“Veel klanten vinden het fijn om 

al hun polissen bij één vertrouwd 

adres onder dak te brengen, 

vandaar dat we ons niet beperken 

tot voertuigen alléén. Maar auto’s 

en motoren, in het bijzonder klas-

siekers en youngtimers, staan bij 

ons centraal. We lijken dat kleine 

Klanten waarderen het 

als je hun taal spreekt.
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kantoortje op de hoek, maar zijn inmiddels wel 

een van de grote spelers in Nederland met vele 

duizenden auto’s in dekking waaronder veel 

Porsches, van de 356 tot de 991.”

Zoveel klanten - zoveel verschillen, weten Joost 

Kam en Sjoert Stel. Veel heeft te maken met 

de diepte van de zakken van de verzekerings-

nemers. “We hebben klanten met een Boxster 

die weliswaar relatief goedkoop is, maar door 

hen wel allrisk en op getaxeerde waarde bij ons 

wordt verzekerd. Maar laatst hebben we ook een 

verzekering afgesloten voor een Mercedes-Benz 

Gullwing, die vele honderdduizenden euro’s 

waard is. ‘Doe mij maar een WA-verzekering’, 

zei de eigenaar. ‘Als ik ‘m plat rijd, koop ik wel 

een nieuwe’. Hij kan zich dat in tegenstelling 

tot de gemiddelde Boxster-klant waarschijnlijk 

beter permitteren.”

 

DUURZAME RELATIE
Wettelijke Aansprakelijkheid, Volledig Casco of WA 

met brand- en diefstalverzekering en dan nog een hele 

lijst met speciale verzekeringen die de verzekeraar je 

aanbiedt. Je ziet door de bomen soms het bos niet meer. 

Advies Verzekerd! leidt je door de vele mogelijkheden 

die je voor je Porsche krijgt aangeboden, vertelt Joost 

Kam. “Simpelweg je kentekengegevens noteren, alle 

vereiste informatíe doorsturen naar de verzekeraar 

en op die manier weer een klant noteren; zo werken 

wij niet. We gaan hier voor een duurzame relatie met 

onze klanten. Ik probeer hun wensen optimaal in kaart 

te brengen. Om welke Porsche gaat het? Hoe gebruik 

je ‘m? Is het je hobbyauto, gebruik je ‘m iedere dag, of 

misschien zakelijk? Heb je meer auto’s? Waar woon 

je en waar zet je je auto neer? Het zijn allemaal zaken 

die mede bepalend zijn voor het risico dat de klant én 

de verzekeraar lopen. Hebben we dat goed in kaart 

gebracht, dan zoeken wij bij al die wensen en omstan-

digheden de best passende verzekeraar.”

AV! zit bij de klassieker- en youngtimerverzekeringen 

niet vast aan één maatschappij, maar zoekt uit welke 

verzekeraar het best bij de wensen van de klant past. 

“Wij kunnen je youngtimer of klassieker voor hobby-

matig,- privé,- of zakelijk gebruik al vanaf een leeftijd 

van acht jaar oud verzekeren op basis van vaste taxatie 

voor tarieven waar collega’s slechts een WA dekking 

kunnen of willen aanbieden. Kilometrages? Tussen 0 
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en 99.999 kilometers per jaar. Alles is mogelijk. 

De hoogte van de premie is overigens niet eens 

altijd leidend. Soms kun je beter een paar euro 

meer betalen voor een polis die beter bij jouw 

wensen aansluit. Dan zullen we je dat ook advi-

seren. We denken altijd in het voordeel van de 

klant; we zitten er juist voor hen. Wij flauwekul-

len niet met klanten; we doen wat we beloven. 

Wat niet kan, kan niet en wat wel kan, gebeurt 

gewoon. Geloof me: er is niet veel dat we niet 

kunnen.”

 

MAATWERK
Hun jarenlange ervaring, gecombineerd met 

een balboek vol contacten staat garant voor snel 

en deskundig advies, voor maatwerk en aantrek-

kelijke premies en heldere voorwaarden, melden 

Kam en Stel. Het goede contact dat Advies 

Verzekerd! heeft met de diverse verzekerings-

maatschappijen, heeft geleid tot interessante 

afspraken, licht Stel toe. “We hebben hele korte 

lijnen én duidelijke afspraken zodat we klassie-

kers en youngtimers kunnen verzekeren op de 

Zoveel klanten - zoveel 

verschillen, weten Joost 

Kam en Sjoert Stel.
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manier zoals de klant dit graag wil. We 

kunnen bijvoorbeeld een volledig casco-

polis aanbieden voor auto’s die zakelijk 

worden gereden en in de youngtimer-

regeling vallen op basis van een twee jaar 

geldige vaste taxatie, met een onbeperkt 

jaarkilometrage. Ook kunnen we de kor-

tingen van meerdere auto’s combineren 

zodat je op minimaal twee auto’s dezelfde 

korting krijgt.”

AV! werkt het liefst met klanten die pas-

sioneel met hun Porsche youngtimer of 

klassieker omgaan. Stel: “Een hobbytarief 

is een hobbytarief en geen goedkoop alter-

natief voor de tweede auto. Een gelukszoe-

ker die alleen het goedkoopste tarief wil 

en probeert om er een paar dubbeltjes van 

de premie te snoepen, dat is niet echt ónze 

klant. Wij steken veel tijd en aandacht in 

onze relaties waarbij hun belang altijd 

voorop staat.”

 

T A X A T I E  I S  E S S E N T I E E L
 

Laat je auto taxeren. Joost Kam en en Sjoert 
Stel kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 
Natuurlijk kun je bij je iedere verzekeraar 
je oudere Porsche all-risk verzekeren. Dat 

komt erop neer dat je een flinke premie 
betaalt, maar bij schade toch alleen naar de 

dagwaarde wordt gekeken.
Kam: “Die dagwaarde is dan bij een mooie 

youngtimer echt een lachertje. De reparatie-
kosten zijn meestal hoger dan de dagwaarde 

en dan wordt je auto total loss verklaard 
en krijg je een belachelijk lage vergoeding. 
Met een polis op basis van een getaxeerde 

waarde krijg je het wérkelijke schadebedrag 
uitgekeerd. In de voorwaarden moet dus 
een clausule staan die jou de zekerheid 
geeft dat je inderdaad de taxatiewaarde 

krijgt uitgekeerd. Dat is een regel gevat in 
artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de taxatie 
aan de daarvoor geldende eisen voldoet 

– wij hebben nauwe contacten met goede 
taxateurs - maar dat is logisch. Links om of 
rechtsom: een taxatie is essentieel bij een 

klassieker of youngtimer. Zelfs als je alleen 
maar een WA-verzekering hebt sta je in het 
geval van een aanrijding sterker, omdat er 

dan een reële basis is om met de aansprake-
lijke tegenpartij over de schade te praten.”
Advies Verzekerd! zorgt ervoor dat auto’s 

volgens de vaste taxatie verzekerd zijn, dus 
die taxatieclausule die zo belangrijk is, staat 

gewoon op die polis. Kam: “Bij sommige 
maatschappijen geldt het taxatierapport 

doorgaans voor twee jaar, bij een klassieker-
dekking meestal drie jaar. Dan weet je ge-

woon dat als die auto over twee jaar en 360 
dagen total loss is, je vervolgens de vooraf 
vastgelegde taxatiewaarde terug krijgt. Op 
basis van dagwaarde verzekeren is tricky. 
Je moet dat niet willen om een paar lullige 

centen te besparen.”

We denken altijd in het 

voordeel van de klant; we 

zitten er juist voor hen.
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