
Op weg naar  
de gepaste 
verzekering

oldtimer
classic car
hobbytimer
sportwagen
moto

vanaf 5€ 
jaarlijks



Verwen uw voertuigen
met de gepaste 
verzekering.

Door zijn jarenlange ervaring in het verzekeren  
van hobbywagens en oldtimers, heeft Erard  
een unieke verzekeringsoplossing ontwikkeld,  
mét betaalbare premies & uitgebreide waarborgen.  
Inclusief de 24/24u service van een makelaar.

Totaalpakket
Door uw verzekeringspolissen 
te bundelen in één pakket,
krijgt u de maximale kortingen,
vermijdt u dubbele dekkingen,
en hebt u één aanspreekpunt  
voor het ganse dossier.

Kortingstarieven
Vraag vrijblijvend offerte aan én 
krijg maatwerk voor uw dossier.

BIJ SCHADE 24/24 BEREIKBAAR  

OP NOODNUMMERS

057 48 57 57  &  0473 57 57 57

Hobbytimer: 135 à 200€

Oldtimer: 5 à 100€  

Omnium oldtimer: 380€ 

Recente moto: 75 à 135€

(jaarpremie, taks in)
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Kent u de 
hobbytimer
verzekering?
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UW WEEKENDWAGEN 
OP MA AT VERZEKERD

Ook woon-werkverkeer is  
toegelaten

Met of zonder kilometerbeperking

Een verzekeringspolis voor uw 
rijplezier. Met zin in AMG, RS, M,  
GT, Turbo, WRX, ...

Een unieke oplossing voor 
cabrio’s, sportwagens, ...  
die nog géén oldtimer zijn.

Zoals Porsche Boxster, BMW 
Z4M, Mercedes 350SL, Ferrari 
360, Honda S2000, Lotus Elise, 
Chevrolet Corvette, Aston Martin 
DB7, Mazda MX5, Jaguar XK8, ... 

135 à 200€  jaarpremie 
per hobbytimer

Uw oldtimer
verdient beter.
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Vergeet die goedkope 
oldtimerverzekeringen, met 
weinig waarborg en service.
Kies voor de kwaliteit 
die bij uw hobby past.
En denk ook aan omnium!

VOOR AUTO / MOTO / 
TRACTOR / BROMFIETS

Slechts 5 à 15 euro 
vanaf uw 2e oldtimer

Zelfde premie gewone plaat  
of O oldtimerplaat

Géén lidmaatschap van  
club vereist

5€ à 100€ jaarpremie 
per oldtimer

OMNIUM OLDTIMER 

95% van de oldtimers heeft een 
beperkte verzekering en is niet 
goed beschermd. Erard lanceert 
een omnium aan 380 euro 
jaarpremie, voor oldtimers tot 
40.000 euro. Alle info op 
www.oldtimer-omnium.be

Vraag uw offerte op maat



Uw moto 
goedkoper
verzekeren!

M
O

T
O

’S

GOED NIEUWS

Diefstal van moto na inbraak in 
woning gratis mee te verzekeren 

Polis ondersteund door MAG 
Motorcycle Action Group

Ook uw recente moto geniet van 
een interessant kortingstarief. 
Het hoeft géén oldtimer te zijn. 

15 à 100€ jaarpremie
voor oldtimer moto

75 à 135€ jaarpremie
voor recente moto

Vergeet niet te beschermen 
wat voor u belangrijk is!

Sommigen denken ...   
"Ik ben al goed verzekerd."  
Maar bij schade komt de aap uit de mouw. 
Anderen stellen de juiste vragen ... 

Zijn de voertuigen 
mee verzekerd bij 
brand in de  garage?  
Voor welke waarde?  
En wat bij diefstal?

E-mailleborden, 
vintage speelgoed, 
miniatuur auto’s, 
militaria, ...  
Waar staan mijn 
collecties vermeld 
in de woningpolis?

01 02

Welk kapitaal krijg ik 
na zware brand om 
de woning volledig 
nieuw te bouwen? 
Wetende dat de 
bouwprijzen zeer 
sterk gestegen zijn 
de laatste jaren ... 

03
Krijgen we een 
vergoeding voor 
hagelschade aan  
de voertuigen  
op de oprit?

04



Voormalige olieslagerij, nu het  
Erard verzekeringskantoor.
De oude Ruston & Hornsby  
motor begroet u in de inkomhal.

Sinds 1945 is Erard 
actief als onafhankelijk 
verzekeringsmakelaar.

Met de broers Bruno en Joris Erard  
aan het roer, gaat het team dagelijks  
nieuwe uitdagingen aan. Volledig op 
maat wordt een dossier uitgewerkt, 
zowel voor particulieren, 
ondernemers als vrije beroepen.  
Met prijs én kwaliteit in evenwicht.



057 48 57 57  
0473 57 57 57

SCHADE? 

Wij staan paraat, 
met eigen 24/24u 

noodnummers.Een hoger niveau van verzekeren, 
daar streven we naar.

Deze folder biedt een eerste 
overzicht van de uitgebreide  
mogelijkheden, de interessante 
premies én de ruime waarborgen.

Graag maken we kennis, 
om vrijblijvend onze meerwaarde 
in uw dossier aan te tonen.

Schadedossiers online  
volgen in uw klantenzone

Ook verzekeringsformules 
zonder vrijstelling mogelijk

Eigen schadebeheerder 
rechtstreeks bereikbaar 
via e-mail en telefoon

Deze folder, als niet-contractueel document, is louter informatief opgesteld.  
We verwijzen naar onze website www.erard.org voor verdere juridische toelichting.



Wij nodigen u uit  
om samen  
uw verzekeringsdossier  
van a tot z  
te bespreken.

Nieuwe Kalsijde 5B 
8920 Langemark

T.  057 48 57 57 
F.  057 48 71 51

info@erard.org 
www.erard.org

FSMA 13591 
BE 0434821504

OPENINGSUREN:

Ma. tot vrij. : van 8u tot 17u 
Graag op afspraak.


