
Verzekerde waarde Personenwagens
Deze fiche geldt voor personenwagens, minibussen en kampeerwagens. 
Lees naast deze fiche de Algemene Voorwaarden van de verzekering Omnium Safe 1 goed. Hierin staat hoe wij de 
verzekerde waarde berekenen.

Te verzekeren waarde U hebt de keuze uit:
• de originele cataloguswaarde;
• de factuurwaarde.

Originele 
cataloguswaarde

U neemt de officiële verkoopprijs exclusief BTW en taksen op het moment waarop het 
voertuig voor het eerst een nummerplaat kreeg, inclusief de officiële verkoopprijs van 
de batterij bij een elektrisch of hybride voertuig. Huurt u de batterij van uw elektrisch of 
hybride voertuig? Dan kunt u de batterij verzekeren door de officiële verkoopprijs ervan 
mee te laten opnemen in de verzekerde waarde van uw voertuig.

Daar telt u de officiële verkoopprijs exclusief BTW en taksen van alle opties en 
toebehoren bij op. Dat doet u voor alle opties en toebehoren die aanwezig zijn op het 
voertuig. Voor een pack neemt u de officiële verkoopprijs van het pack en niet de som 
van de individuele verkoopprijs van elk van de opties apart. Hebt u bij een actie een 
pack gratis gekregen? Dan moet u de officiële verkoopprijs van het pack toevoegen 
aan de officiële verkoopprijs van het voertuig.

Factuurwaarde U neemt de prijs op de aankoopfactuur van het voertuig inclusief alle opties en inclusief 
de prijs op de aankoopfactuur van de batterij bij een elektrisch of hybride voertuig. 
Huurt u de batterij van uw elektrisch of hybride voertuig? Dan kunt u de batterij 
verzekeren door de aankoopwaarde van de batterij die in uw huurovereenkomst 
staat mee laten opnemen in de verzekerde waarde van uw voertuig. Daar trekt u 
de taksen en de BTW van af. Staat de overnameprijs voor het vorige voertuig op de 
aankoopfactuur? Dan telt u die erbij op.

Wilt u het voertuig voor meer dan de factuurwaarde verzekeren? Dan mag u maximaal 
15 % optellen bij de factuurwaarde. Maar het bedrag waarvoor u het voertuig verzekert, 
mag nooit hoger zijn dan de originele cataloguswaarde.

Gratis meeverzekerd • de BTW betaald bij aankoop van het voertuig en die niet kan worden teruggekregen 
van de belastingdienst

• de belasting op de inverkeerstelling (BIV)
• het antidiefstalsysteem of het nadiefstalsysteem dat geplaatst is in het voertuig
• het bijkomende toebehoren tot maximaal 1.250,00 EUR exclusief BTW

MyBaloise In het veld ‘Waardebepaling’ kunt u kiezen voor ‘Cataloguswaarde’ of ‘Factuurwaarde’.

→  Kiest u in het veld ‘Waardebepaling’ voor ‘Cataloguswaarde’, dan vult u in het veld 
‘Cataloguswaarde’ de originele cataloguswaarde in.

→  Kiest u in het veld ‘Waardebepaling’ voor ‘Factuurwaarde’, dan vult u in het veld 
‘Factuurwaarde’ de factuurwaarde in.
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Voorbeeld 
Te verzekeren waarde
(veld waardebepaling) 
= originele 
cataloguswaarde

Voorbeeld: Te verzekeren waarde = originele cataloguswaarde

Aankoopfactuur

Cataloguswaarde 20.000

Korting op cataloguswaarde -1.400

Opties 5.000

Overnamepremie vorig voertuig -800

Getrouwheidspremie -1.200

Extra: Business Pack gratis -700

Actie opendeurdagen -1.000

Belastbaar bedrag 19.900

BTW-bedrag 4.179

Totaal 24.079

Cataloguswaarde = 20.000 + 5.000 = 25.000 EUR
→ in te vullen in het veld ‘Cataloguswaarde’

Voorbeeld 
Te verzekeren waarde 
(veld waardebepaling) 
= factuurwaarde

Voorbeeld: Te verzekeren waarde = originele cataloguswaarde

Aankoopfactuur

Cataloguswaarde 20.000

Korting op cataloguswaarde -1.400

Opties 5.000

Overnamepremie vorig voertuig -800

Getrouwheidspremie -1.200

Extra: Business Pack gratis -700

Actie opendeurdagen -1.000

Belastbaar bedrag 19.900

BTW-bedrag 4.179

Totaal 24.079

Factuurwaarde = 19.900 + 800 = 20.700 EUR
→ in te vullen in het veld ‘Cataloguswaarde’
→ mag u maximaal verhogen naar 20.700 EUR + 15 % = 23.805 EUR
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Een voertuig  
tweedehands kopen - 
BTW bij factuurwaarde

Aankoop van een particulier

De koper betaalt geen BTW bij de aankoop als de verkoper een particulier is. De 
verkoper is namelijk niet BTW-plichtig. Er staat geen BTW op de aankoopfactuur.

Aankoop van een professionele verkoper

Mogelijkheid 1:
De professionele verkoper hanteert de normale BTW-regeling van 21 %.

Mogelijkheid 2:
De professionele verkoper hanteert een bijzondere regeling van belastingheffing 
over de winstmarge. Hij berekent de BTW op zijn winstmarge. Er staat geen 
BTW op de aankoopfactuur, enkel de vermelding ‘levering onderworpen aan de 
bijzondere regeling van belastingheffing over de marge’. 

De BTW die inbegrepen is, bedraagt 3,15 % (21 % van 15 % forfaitaire winstmarge).

Om de te verzekeren waarde te kennen deelt u het totaal van de aankoopfactuur 
door 1,0315.

Voorbeeld: BTW over de marge  

Aankoopfactuur

Cataloguswaarde 20.000

BTW-bedrag Marge

Totaal 20.000

Factuurwaarde = 20.000 / 1,0315 = 19.389,24 EUR

→ in te vullen in het veld ‘Factuurwaarde’
→ mag u maximaal verhogen naar 19.389,24 EUR + 15 % = 22.297,63 EUR

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele 
verzekeringstussenpersonen.

Het is niet toegelaten om dit document (of een deel 
ervan) door elektronische middelen of andere middelen te 
verspreiden onder prospecten of niet-professionele klanten.
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