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LAR FAMILY 

VOERTUIG PARTICULIER

FORMULE: FULL,FLEX, FIX met of zonder repatriëring - de formule bepaalt de omvang van de dekkingen

FORMULE

1-Full met repatriëring 3-Flex met repatriëring 5-Fix met repatriëring 

2-Full zonder repatriëring 4-Flex zonder repatriëring 6-Fix zonder repatriëring 

TYPE: Het type voertuig beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadegevallen bij 
sommige types voertuigen

TYPE

AA-Berline FA-Voertuig met meerdere doeleinden N1 MM-Maaimachine

AB-Hatchback HR-Handelaarsplaat aanhangwagen MT-Bedrijfsmateriaal

AC-Stationwagen KG-Kraanauto OR-Werktuigaanhangwagen

AD-Coupé L1-Bromfiets klasse A OS-Oplegger

AE-Cabriolet L2-Bromfiets klasse B PH-Proefrittenplaat aanhangwagen

AF-Voertuig met meerdere doeleinden M1 
(Minibus)

L3-Motorfiets solo PR-Zweefvliegtuig aanhangwagen 

AR-Aanhangwagen >750 kg en <= 3500 kg L4-Motorfiets met side-car RR-Aanhangwagen > 3500 kg

BC-Bus of Car L5-Driewieler met motor SA-Kampeerwagen (Motorhome)

BR-Bootaanhangwagen L6-Vierwieler met motor SD-Lijkwagen

CR-Kampeeraanhangwagen LA-Landbouwmateriaal SF-Voertuig voor speciale doeleinden

CT-Lichte vrachtwagen (MTM < 3500 kg) M3-Driewieler TL-Landbouwtractor

CV-Vrachtwagen (MMA> 3500 kg) M4-Vierwieler TR-Trekker

DT-Takelwagen M8-Handelaarsplaat motor

EH-Proefrittenplaat wagen MH-Handelaarsplaat wagen

ER-Proefrittenplaat aanhangwagen ML-Landbouwmotor

GEBRUIK: Het gebruik van het voertuig beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van 
schadegevallen  bij sommige gebruiken door de sterke blootstelling aan het risico

GEBRUIK

11-Onbeperkt gebruik 31-Vervoer eigen rekening 64-Vervoer van zaken 94-Werf met openbare weg

12-Privé gebruik met arbeidsweg
32-Vervoer eigen rekening verhuur 
korte termijn

65-Expressdienst 95-Werf

14-Alle Terreinen
33-Vervoer eigen rekening verhuur 
lange termijn

66-Systematische levering aan huis 
en aan ondernemingen

96-Huurauto Toerisme

15-Veteran Car 41-Vervoer andermans rekening 71-Taxi 97-Huurauto vervoer

18-Privé gebruik zonder arbeidsweg
42-Vervoer andermans rekening 
verhuur korte termijn

72-Ceremoniewagen 98-Rijschool

19-Enkel op missie
43-Vervoer andermans rekening 
verhuur lange termijn

73-Ziekenwagen 99-Diverse

21-Gemengd gebruik 51-Beroepsvervoer Bus 75-Verhuur met chauffeur

25-Vervoer verhuur korte termijn 52-Beroepsvervoer Car 87-Enduro

26-Vervoer verhuur lange termijn 53-Speciale autobusdienst 88-Motocross

29-Vervangwagen 54-Georganiseerd vervoer 90-Bedrijfsvoertuig

SCHADEVERLEDEN VERZEKERINGNEMER GEDURENDE 5 JAAR : 
het schadeverleden  is een indicator van de kwaliteit van het risico ten aanzien van het verleden en van de passende tarifering
SANERINGSMAATREGEL VOOR DE VERZEKERINGNEMER 3 JAAR : 
is een indicator van de kwaliteit van het risico ten aanzien van het verleden en van de passende tarifering  



VOERTUIG ONDERNEMING

FORMULE: FULL,FLEX,FIX met of zonder repatriëring

FORMULE: Voor de verschillende Formules, zie “Voertuig Particulier”

TYPE: Het type voertuig beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadegevallen   bij 
sommige types voertuigen

TYPE: Voor de verschillende type voertuigen, zie “Voertuig Particulier”

GEBRUIK: Het gebruik van het voertuig beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van 
schadegevallen  bij sommige gebruiken door de sterke blootstelling aan het risico

GEBRUIK: Voor de vormen van Gebruik, zie “Voertuig Particulier” 

PRIVE LEVEN          

FORMULE: FULL,FLEX, FIX - de formule bepaalt de omvang van de dekkingen  

WONING
 

FORMULE: FULL,FLEX, FIX - de formule bepaalt de omvang van de dekkingen  

TYPE VERBLIJF: Hoofdverblijf, tweede verblijf, ander verblijf in België, ander verblijf in het buitenland – de aard en de plaats van het verblijf beïnvloedt de tarifering

TYPE WONING: Beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadegevallen bij sommige 
types woning
  

TYPE WONING

1-Eengezinswoning 2-Appartement 12-Meergezinswoning
  
DETAIL WONING: beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadegevallen bij  som-
mige types woning 
 

DETAIL WONING

0-Niet van toepassing 6-Chalet 11-Bungalow 16-Kamer

1-Villa 7-Burgershuis 12-Landhuis 18-Building zonder handelspand

2-Kasteel 8-Arbeiderswoning 13-Villa en bijgebouwen 19-Terrein

4-Wooncaravan 9-Herenhuis 14-Luxueuze villa 20-Garage

5-Studentenkot 10-Patriciërswoning 15-Building met handelspand

PLEZIERVAARTUIGEN           
            

TYPE: Het type boot beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadegevallen bij  som-
mige types boten
             
GROOTTE: De grootte van de boot beïnvloedt de tarifering, de observatie van de schadegevallen toont frequentere en/of ernstigere typologieën van schadege-
vallen bij sommige types boten             
 

TYPE

Drifter Boot

Jet ski Anderen
 

LAR FAMILY 

GROOTTE

Minder dan 15 meter

Meer dan 15 meter



RB PROFESSIONEEL & RETAIL         

FORMULE: FULL, FLEX, FIX - De formule bepaalt de omvang van de dekkingen         

BEROEPSKLASSE: De beroepsklasse bepaalt de blootstelling aan het risico, alle beroepen zijn niet op dezelfde manier blootgesteld  

AANTAL WERKNEMERS: Het aantal werknemers bepaalt de blootstelling aan het risico, de grootte van de onderneming beïnvloedt de blootstelling aan het risico  
          

        
RB FREE = vrije beroepen          
 
FORMULE: FULL, FLEX, FIX - de formule bepaalt de omvang van de dekkingen         

BEROEPSKLASSE: de beroepsklasse bepaalt de blootstelling aan het risico, alle beroepen zijn niet op dezelfde manier blootgesteld    

AANTAL WERKNEMERS: het aantal werknemers bepaalt de blootstelling aan het risico, de grootte van de onderneming beïnvloedt de blootstelling aan het risico  
          

LAR BUSINESS 
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