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- Telefoonkosten: dekking buiten NL bij contact Alarmcentrale.

- Telefoonkosten buiten NL: geen dekking.

- Berging, stalling en vervoer naar herstelbedrijf: max. € 1.000.
- Uitsluiting hulpverlening/pech bij onvoldoende zorg,
bijvoorbeeld bij trekkende auto:
- waarschuwingslampje dashboard;
- niet APK-goedgekeurd.

- Berging, stalling en vervoer naar herstelbedrijf:
niet gemaximeerd.
- Uitsluitingen onvoldoende zorg voor trekkende auto niet
specifiek genoemd.

Vrijheid van reparatie

Geen vrijheid van reparatie.

Schade minder dan € 500: zonder onze machtiging herstellen.

Beveiligingseis bij diefstal

Los van waarde, altijd dezelfde eis: VbV-SCM koppelingsslot,
wielklem of wielketting. Als bij stalling de exploitant dit niet wil,
moet dat aangetoond worden via voorschriften.

Beveiligingseis gekoppeld aan waarde caravan. En kon verschillen
per waarde.

Eigen risico hagelschade

Eigen risico hagelschade idem als eigen risico voor de rest.

Apart eigen risico.

Verplichtingen

- Uiterlijk binnen 14 dagen aangifte doen bij inbraak, vandalisme
of schade door onbekenden. Of, tijdens vervoer, bij doorrijden
na ongeval door tegenpartij.
- Meewerken om namen van getuigen te achterhalen.

- Een aantal verplichtingen niet expliciet beschreven.

Bereddingskosten

Dekking bereddingskosten: kosten om acute schade te
voorkomen of te beperken.

Geen dekking bereddingskosten.

Uitsluiting drugs

Verwijzing naar wet voor hoeveelheid.

Bij rijden: geen verwijzing naar wet.

Inventaris en reisbagage

- Wel verzekerd: foto- en filmapparatuur en onderwater
sportuitrusting.
- Wel verzekerd: surf-/zeilplanken, opblaasbare boot of kano,
maximaal € 250.
- Niet verzekerd: zaken buiten caravan (stoeltjes, tafeltjes) en
fietsen en andere voertuigen.

- Niet verzekerd: foto- en filmapparatuur en
onderwatersportuitrusting.
- Niet verzekerd: surf-/zeilplanken, opblaasbare boot en kano.
- Wel verzekerd: zaken buiten caravan (stoeltjes, tafeltjes) en
fietsen en andere voertuigen.

Diefstal van inventaris of reisbagage

Bij diefstal uit vouwwagen zonder (deur)slot, uit voortent of uit
aanbouw, vergoeding:
- maximaal € 500
- geen kostbare zaken

Geen specifieke bepalingen voor diefstal uit vouwwagen zonder
(deur)slot, uit voortent of uit aanbouw.

Uitsluiting wedstrijden

Rijden op circuits en Carbage Run/Artic Challenge, ook indien
géén wedstrijd.

Rijden op circuits of evenementen als Carbage Run/Artic
Challenge niet genoemd.

Begrip ‘storm’

Windkracht 7 Beaufort toegevoegd.

Geen verwijzing naar Beaufort.

Geen verhoogde uitkering. Maar verzekerde bedragen zijn hoger.

Verhoogde uitkering met 25% als verzekerde ouder is dan 21 jaar
en de veiligheidsgordel volgens de wettelijke voorschriften
draagt.

Hulpverlening en pechhulp

Keuzedekking Ongevallen Inzittenden
- Verhoogde uitkering

- Keuzedekking Medische kosten
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Niet mogelijk.

Secundaire dekking voor medische kosten. In het verleden via
een aparte keuzedekking af te sluiten.

Keuzedekking Schade Inzittenden
- Inkomen uit zwart werken

Uitsluiting van inkomen uit zwart werken is (nog) niet in de
voorwaarden opgenomen.

Bij vaststelling verlies aan inkomen wordt geen rekening
gehouden met inkomen uit zwart werken.

- AOV-uitkering

Rekening houden met uitkeringen uit een arbeids
ongeschiktheidsverzekering (AOV) is (nog) niet in de voorwaarden
opgenomen.

Bij vaststelling verlies aan inkomen wordt rekening gehouden met
uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Behalve met uitkeringen uit een ‘vaste lasten AOV’.

- Arbeidsdeskundige begeleiding

Bepalingen dat een verzekerde meewerkt aan mogelijke
oplossingen zoals aanpassing van werk of een andere functie zijn
(nog) niet in de voorwaarden opgenomen.

In de voorwaarden bepalingen opgenomen dat een verzekerde
meewerkt aan mogelijke oplossingen zoals aanpassing van werk
of een andere functie.

- Uitsluiting bij keuzedekking Uitgebreid/Plus

Overmatig alcoholgebruik alleen als uitsluiting genoemd voor
bestuurder motorrijtuig. En (nog) niet voor fietser en voetganger.

Overmatig alcoholgebruik ook als uitsluiting genoemd voor
fietser en voetganger.

