
Premium Klassieker Polis



De Premium Klassieker Polis van
Turien & Co. Assuradeuren
Uw klassieke auto is een waardevol bezit, daarom wilt u deze goed verzekeren. 

Door de jarenlange ervaring in het verzekeren van exclusieve auto’s zijn wij in staat om u een 

uitstekende service te bieden, gecombineerd met unieke productkenmerken en gunstige tarieven.

Turien & Co. biedt in samenwerking met Ansvar de Premium Klassieker Polis aan, speciaal voor uw 

exclusieve klassieke auto.

Omdat een standaard (klassieker) verzekering vaak niet toereikend is, biedt Turien & Co. u een verze

kering op maat want wij weten dat elke klassieker anders is. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw bij

zondere auto!



 

Waarom de Premium Klassieker Polis?
Unieke productkenmerken

•  Het taxatierapport heeft een geldigheid van 3 jaar, daarnaast hebt u standaard 10% overdekking;

•  Altijd teruggarantie van uw klassieker na een ongeval, dit geldt ook na schade in het buitenland en 

na een total loss schadeuitkering;

•  Erkenning van clubtaxaties;

•  Onderdelen in restauratie zijn verzekerd;

•  Optioneel kan een rechtsbijstandverzekering worden gesloten;

•  Dit betekent dat u niet alleen verzekerd bent voor het verhaal van schade na een aanrijding, maar 

waarbij u ook juridische bijstand krijgt bij geschillen met transporteurs, garages en taxateurs;

•  Wanneer u met uw klassieker schade toebrengt aan één van uw andere auto’s is dit verzekerd;

•  Uw auto is verzekerd wanneer u puzzelritten rijdt, clubevenementen heeft of op shows staat, ook in 

het buitenland;

•  Uw klassieker heeft een WA dekking in alle E.U. landen en de landen rondom de Middellandse Zee;

•  Wanneer na een ongeval onderdelen niet meer beschikbaar zijn dan is het op maat maken van on

derdelen ook verzekerd.

Acceptatiecriteria
•  Het kilometrage is gemaximeerd tot 7.500 kilometer per jaar. Deze kan tegen een pre

mietoeslag uitgebreid worden naar 10.000 kilometer.

 Eigen risico casco
Het standaard eigen risico is e 225,. U kunt dit eigen risico verhogen naar:

e 750,, e 1000,, e 2500, of e 5000,.



Categorieën
Turien & Co. heeft de klassiekers ingedeeld in drie categorieën:

• Young one’s: klassiekers van 10 tot 20 jaar oud;

• Classic one’s: klassiekers van 20 tot 30 jaar oud:

• Veterans: klassiekers van 30 jaar of ouder.

Verzamelingen
Turien & Co. biedt u speciale verzekeringscondities bij verzamelingen, dit geldt vanaf 5 of meer klas

siekers.

Contact
Wilt u meer informatie over onze Premium Klassieker Polis, of over onze andere Premium verzekeringen 

(waaronder bijvoorbeeld een Huis & Kunstverzekering of een verzekering voor vakantiehuizen)? Neemt 

u dan contact op met uw assurantieadviseur of bezoek www.turienpremium.nl.

Turien & Co. Assuradeuren
Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, is één van Nederlands oudste en grootste assuradeu

ren. Via professionele assurantieadviseurs biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket van ver

zekeringsoplossingen op schade, zorg en inkomensgebied aan particulieren en zakelijke relaties. 

Turien & Co. heeft reeds jaren een relatie met kwalitatief hoogstaande verzekeraars, te weten 

Ansvar, Zurich, Hiscox, Europeesche, DAS, Avéro Achmea, VGZ en De Goudse.
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