
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Auto VP PA-WA 2016-01, VP PA-WACA 2016-01, VP PA-WACB 2016-

01

VP PA-WA 2018-01, VP PA-WACA 2018-01, VP PA-WACB 2018-

VP AU-WA 2014-01 (WA) VP AU-CA 2014-01 (Casco Allrisk) VP AU-CB 2014-01 (Casco Beperkt) POA 06-1 (OI) VP OI 2012-01 VP SI 2012-01/VP SI 2015-01/SV 06-1

Dekkingsgebied Geldige landen groene kaart Geldige landen groene kaart Geldige landen groene kaart Geldige landen groene kaart Europa en Aziatische en Afrikaanse landen aan 

de Middellandse Zee

Geldige landen groene kaart - Geldige landen groene kaart

- Europa, op de Azoren, Madeira en de Canarische 

Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen 

grenzend aan de Middellandse Zee (SV 06-1).

Hulpverlening - Geen dekking voor uitval bestuurder in het buitenland

- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij noodzakelijk 

contact met de Alarmcentrale

- Geen dekking voor uitval bestuurder in het buitenland

- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij 

noodzakelijk contact met de Alarmcentrale

Uitsluiting zakelijk gebruik Zakelijk gebruik is expliciet uitgesloten en omschreven als:

- vervoer van personen of van vracht tegen betaling;

- gebruik van het motorrijtuig als lesmotorrijtuig.

Uitgesloten en omschreven als:

Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de auto 

voor de exploitatie van een bedrijf zoals:

- beroepsmatig vervoer van personen of van vracht tegen 

betaling

- gebruik van de auto als lesauto

Uitgesloten en omschreven als:

Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de 

auto voor de exploitatie van een bedrijf zoals:

- beroepsmatig vervoer van personen of van vracht 

tegen betaling

- gebruik van de auto als lesauto

Uitgesloten en omschreven als:

Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de 

auto voor de exploitatie van een bedrijf zoals:

- beroepsmatig vervoer van personen of van 

vracht tegen betaling

- gebruik van de auto als lesauto

Zakelijk gebruik is niet expliciet uitgesloten Uitgesloten en omschreven als:

Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van 

de auto voor de exploitatie van een bedrijf 

zoals:

- beroepsmatig vervoer van personen of van 

vracht tegen betaling

- gebruik van de auto als lesauto

Uitgesloten en omschreven als:

Onder zakelijk gebruik verstaan wij gebruik van de 

auto voor de exploitatie van een bedrijf zoals:

- beroepsmatig vervoer van personen of van vracht 

tegen betaling (VP SI 2012-01/VP SI 2015-01)

- gebruik van de auto als lesauto

WA

Tijdelijk leenmotorrijtuig Alleen dekking als:

- er door de garage/de hersteller geen verzekering voor dat 

motorrijtuig is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van de 

garage/de hersteller.

Alleen dekking als:

- er door degene die de leenauto ter beschikking stelt 

geen verzekering voor die auto is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van de 

leenauto

Uitsluiting gebruik alcohol, 

geneesmiddelen of drugs

Uitgesloten Uitgesloten

No claimregeling - 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of grote steden

- no-blame: we tellen de schade wel mee voor de 

noclaimladder als verzekerde geen aangifte doet of niet 

binnen 14 dagen. Of als hij niet meewerkt aan het verkrijgen 

van de namen van getuigen

- onderscheid schadevrije jaren/no-claimladder

- 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of grote 

steden

- no-blame: wel de intentie, maar staat er iets minder 

'hard'  in

- geen onderscheid schadevrije jaren/no-claimladder

Noclaimbeschermer Geen mogelijkheid Geen mogelijkheid

Casco Allrisk/Compleet

Tijdelijk leenmotorrijtuig Alleen dekking als:

- er door de garage/de hersteller geen verzekering voor dat 

motorrijtuig is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van de 

garage/de hersteller.

Alleen dekking als:

- er door degene die de leenauto ter beschikking stelt 

geen verzekering voor die auto is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van 

de leenauto

Uitsluiting onvoldoende zorg 

of onvoldoende onderhoud

Geen dekking als schade is veroorzaakt door onvoldoende zorg 

of onvoldoende onderhoud. Onder onvoldoende zorg valt 

bijvoorbeeld:

- doorrijden met een brandend waarschuwingslampje of niet 

voldoen aan APK;

- braakschade aan de auto omdat er diefstalgevoelige spullen 

in het zicht lagen

Geen dekking als schade is veroorzaakt door 

onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud. Onder 

onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld:

- doorrijden met een brandend waarschuwingslampje 

of niet voldoen aan APK;

- braakschade aan de auto omdat er diefstalgevoelige 

spullen in het zicht lagen

Extra's en accessoires • Geen onderscheid tussen accessoires en extra's. 

• Standaard verzekerd tot € 1.000 

• Meer dan € 1.000: keuzedekking

• Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur tot 

maximaal € 500

• Geen onderscheid tussen accessoires en extra's. 

• Standaard verzekerd tot € 1.000 

• Meer dan € 1.000: keuzedekking

• Gemonteerde beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur tot maximaal € 500

Eigen risico Keuze uit 

• Geen eigen risico

• € 150 (default)

• € 250

• € 500

Het gekozen eigen risico geldt voor alle verzekerde 

gebeurtenissen

Meerdere mogelijkheden: 

Op het polisblad staat het gekozen eigen risico. 

Extra jeugd eigen risico Alleen bij rijrisico Alleen bij rijrisico

Schadeherstel Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: vermindering 

schadevergoeding met € 500, los van eigen risico. Bij 

keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: 

vermindering schadevergoeding met € 500, los van 

eigen risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze herstel' 

vervalt deze vermindering.

Herstel ruitschade • Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.

• Ruitherstel: geen eigen risico.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in beide gevallen 

vermindering schadevergoeding met € 500, los van eigen 

risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze 

vermindering.

• Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.

• Ruitherstel: geen eigen risico.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in beide 

gevallen vermindering schadevergoeding met € 500, 

los van eigen risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze 

herstel' vervalt deze vermindering.

Vergoeding als niet wordt 

gerepareerd Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij keuzedekking 

'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij 

keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze 

vermindering.

Vergoeding als niet wordt 

gerepareerd, maar wordt 

ingeruild

Wij verminderen de uitkering niet bij inruil. Maar alleen op 

voorwaarde dat de nieuw gekochte auto ook bij ons verzekerd 

wordt.

Wij verminderen de uitkering niet bij inruil. Maar 

alleen op voorwaarde dat de nieuw gekochte auto ook 

bij ons verzekerd wordt.

Vergoeding reparatie bij 

economisch total loss

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de 

auto min de waarde van de restanten

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde 

van de auto min de waarde van de restanten



Vrijheid van reparatie Geen vrijheid van reparatie. Wij willen altijd een melding 

vooraf.

Geen vrijheid van reparatie. Wij willen altijd een 

melding vooraf.

Standaard 

nieuwwaarderegeling 

Maximale cataloguswaarde € 80.000 Maximale cataloguswaarde € 80.000

No claimregeling - 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of grote steden

- no-blame: we tellen de schade wel mee voor de 

noclaimladder als verzekerde geen aangifte doet of niet 

binnen 14 dagen. Of als hij niet meewerkt aan het verkrijgen 

van de namen van getuigen

- onderscheid schadevrije jaren/no-claimladder

- 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of grote 

steden

- no-blame: wel de intentie, maar staat er iets minder 

'hard'  in

- geen onderscheid schadevrije jaren/no-claimladder

Huur vervangend vervoer Binnen Nederland dekking bij beschadiging en bij diefstal, 

maximaal 5 dagen

Binnen Nederland dekking bij beschadiging en bij 

diefstal, maximaal 5 dagen

Diefstal autosleutels Vervanging sleutels/sloten en omcoderen startonderbreker tot 

maximaal € 500

Vervanging sleutels/sloten en omcoderen 

startonderbreker tot maximaal € 500

Noclaimbeschermer Geen mogelijkheid Geen mogelijkheid

Casco Beperkt 

Tijdelijk leenmotorrijtuig Alleen dekking als:

- er door de garage/de hersteller geen verzekering voor dat 

motorrijtuig is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering van de 

garage/de hersteller.

Alleen dekking als:

- er door degene die de leenauto ter beschikking 

stelt geen verzekering voor die auto is afgesloten 

of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering 

van de leenauto

Uitsluiting onvoldoende zorg 

of onvoldoende onderhoud

Geen dekking als schade is veroorzaakt door onvoldoende zorg 

of onvoldoende onderhoud. Onder onvoldoende zorg valt 

bijvoorbeeld:

- doorrijden met een brandend waarschuwingslampje of niet 

voldoen aan APK;

- braakschade aan de auto omdat er diefstalgevoelige spullen 

in het zicht lagen

Geen dekking als schade is veroorzaakt door 

onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud. 

Onder onvoldoende zorg valt bijvoorbeeld:

- doorrijden met een brandend 

waarschuwingslampje of niet voldoen aan APK;

- braakschade aan de auto omdat er 

diefstalgevoelige spullen in het zicht lagen

Extra's en accessoires • Geen onderscheid tussen accessoires en extra's. 

• Standaard verzekerd tot € 1.000 

• Meer dan € 1.000: keuzedekking

• Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur tot 

maximaal € 500

• Geen onderscheid tussen accessoires en extra's. 

• Standaard verzekerd tot € 1.000 

• Meer dan € 1.000: keuzedekking

• Gemonteerde beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur tot maximaal € 500

Eigen risico Keuze uit 

• Geen eigen risico

• € 150 (default)

• € 250

• € 500

Gelijk aan 2018? Zou uit 

inrichting/acceptatierichtlijnen moeten blijken

Schadeherstel Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: vermindering 

schadevergoeding met € 500, los van eigen risico. Bij 

keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: 

vermindering schadevergoeding met € 500, los 

van eigen risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze 

herstel' vervalt deze vermindering.

Herstel ruitschade • Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.

• Ruitherstel: geen eigen risico.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in beide gevallen 

vermindering schadevergoeding met € 500, los van eigen 

risico. Bij keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze 

vermindering.

• Ruitvervanging: het gekozen eigen risico.

• Ruitherstel: geen eigen risico.

Als niet bij een geselecteerd herstelbedrijf: in 

beide gevallen vermindering schadevergoeding 

met € 500, los van eigen risico. Bij keuzedekking 

'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Vergoeding als niet wordt 

gerepareerd Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij keuzedekking 

'Vrije keuze herstel' vervalt deze vermindering.

Vermindering schadevergoeding met € 500. Bij 

keuzedekking 'Vrije keuze herstel' vervalt deze 

vermindering.

Vergoeding als niet wordt 

gerepareerd, maar wordt 

ingeruild

Wij verminderen de uitkering niet bij inruil. Maar alleen op 

voorwaarde dat de nieuw gekochte auto ook bij ons verzekerd 

wordt.

Wij verminderen de uitkering niet bij inruil. Maar 

alleen op voorwaarde dat de nieuw gekochte auto 

ook bij ons verzekerd wordt.

Vergoeding reparatie bij 

economisch total loss 

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde waarde van de 

auto min de waarde van de restanten

Vergoeding nooit meer dan de vastgestelde 

waarde van de auto min de waarde van de 

restanten

Vrijheid van reparatie Geen vrijheid van reparatie. Wij willen altijd een melding 

vooraf.

Geen vrijheid van reparatie. Wij willen altijd een 

melding vooraf.

Standaard 

nieuwwaarderegeling

Maximale cataloguswaarde € 80.000

1 jaar

Maximale cataloguswaarde € 80.000

1 jaar

No claimregeling - 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of grote steden

- onderscheid schadevrije jaren/no-claimladder

- 31 treden

- geen premietoeslag trede 1

- geen lagere basistreden jonge bestuurders of 

grote steden

- geen onderscheid schadevrije jaren/no-

claimladder

Diefstal autosleutels Vervanging sleutels/sloten en omcoderen startonderbreker tot 

maximaal € 500

Vervanging sleutels/sloten en omcoderen 

startonderbreker tot maximaal € 500

OI

Dekking in nabijheid auto Terwijl verzekerde de accu voor de aandrijving aan het opladen 

is

Opladen accu niet genoemd als situatie waarin 

dekking is

Verhoogde uitkering Geen verhoogde uitkering Wanneer verzekerde ouder is dan 21 jaar en 

aannemelijk maakt dat tijdens de gebeurtenis 

de veiligheidsgordel volgens de wettelijke 

voorschriften werd gedragen, verhogen wij de 

uitkering met 25%.

Geen verhoogde uitkering

Keuzedekking medische 

kosten

Geen keuzedekking keuzedekking geen keuzedekking



Vervoer stoffelijk overschot 

vanuit buitenland naar 

Nederland

Geen dekking Dekking als niet gedekt op een andere 

verzekering/voorziening.

Geen dekking

Uitsluiting overmatig 

alcoholgebruik

Aparte eis voor bestuurders die hun rijbewijs korter dan 5 jaar 

hebben. Er is dan sprake van overmatig alcoholgebruik bij:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger

- een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger

Ook voor bestuurders die hun rijbewijs korter 

dan 5 jaar hebben geldt dat er sprake is van 

overmatig alcoholgebruik bij:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of 

hoger

- een adem-alcoholgehalte van 220 microgram 

of hoger

Aparte eis voor bestuurders die hun rijbewijs 

korter dan 5 jaar hebben. Er is dan sprake van 

overmatig alcoholgebruik bij:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of 

hoger

- een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of 

hoger

Verzekerde bedragen - Overlijden € 12.500 en blijvende invaliditeit € 30.000

- Overlijden € 25.000 en blijvende invaliditeit € 60.000

- Overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 

25.000

- Overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 

20.000

- Overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit € 

25.000

Meerdere mogelijkheden. 

Op het polisblad staan de verzekerde bedragen.

Invaliditeitsuitkering personen 

jonger dan 16 jaar

Geen beperking Beperking tot 50%, tenzij een lijfrente wordt 

gesloten en de niet-gehalveerde uitkering 

minimaal € 2.500 is

Geen beperking

SI

Verkeersongeval in de 

nabijheid vd auto

Ook dekking terwijl de verzekerde de accu voor de aandrijving 

aan het opladen is

Opladen accu wordt niet genoemd

Leenauto Alleen dekking als:

- er door degene die de leenauto ter beschikking 

stelt geen verzekering voor schade van de 

inzittenden voor die auto is afgesloten of 

- de schade niet gedekt is op de eigen verzekering 

voor schade van de inzittenden van de leenauto 

- voor een auto die u tijdelijk meekrijgt van de 

garage als uw eigen verzekerde auto een 

onderhoudsbeurt krijgt of gerepareerd wordt (VP SI 

2015-01/SV 06-1)




