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Verschillen Toercaravan / Vouwwagen

VVP Toercaravan-vouwwagen

De Europeesche Caravanverzekering

Mogelijke (keuze)dekkingen

---------

-----------

Verzekerd object/ standplaats

Toercaravan en vouwwagen.

Toercaravan, vouwwagen, aanhanger en paardentrailer.

Dekkingsgebied

-- In Nederland: het hele jaar.
-- In de andere landen van Europa en in de Aziatische en
Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee: 6 maanden
aaneen per jaar.

-- In Benelux: het hele jaar.
-- In Duitsland tot 100 km over de grens: het hele jaar.
-- In rest van Duitsland en de andere landen van Europa en in de
Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee: 6
maanden aaneen per jaar.
-- Voor caravanbezitters die hun toercaravan langer dan 6
maanden buiten het standaard verzekeringsgebied laten staan:
de “standplaats buitenland clausule” (tekst standaard in de
nieuwste voorwaarden opgenomen): dekking, mits stalling bij
erkend stallingsbedrijf of bewaakte camping.

Hulpverlening (incl. pechhulp)

Standaard gedekt
-- Bij diefstal, schade of pech.
-- Pech: alleen buiten de woonplaats.
-- Ook bij uitval van de trekkende auto (bij pech: auto max. 5 jaar
oud).
-- Uitval bestuurder: niet gedekt.

Keuzedekking
-- Bij diefstal, een ongeval of pech met het verzekerde object of
auto-object combinatie.
-- Pech: ook binnen de woonplaats.
-- Uitval bestuurder door ziekte, letsel of overlijden.

Vervangend vervoer/verblijf

Standaard gedekt
-- In Nederland: huur vervangende caravan óf vervangend
vakantieverblijf: beide max. € 125 per dag en max. € 1.250 per
gebeurtenis.
-- In buitenland: huur vervangende caravan max. 30 dagen (geen
max. bedrag, redelijke kosten) én vervangend vakantieverblijf:
max. € 125 per dag en max. € 1.250 per gebeurtenis.
-- Ook bij uitval binnen 15 dagen voor een geplande
buitenlandse vakantie.

Keuzedekking
-- Vervangend vervoer 30 dagen, € 125 per dag per object.
-- Noodzakelijke extra verblijfkosten: € 75 per persoon per dag,
tot maximaal 10 dagen.
-- Ook bij uitval van het object of de auto binnen 7 dagen voor
vertrek.

Aansprakelijkheid (standaard)
Hulpverlening incl. pechhulp (standaard)
Casco Beperkt (een vorm van casco is verplicht)
Casco Allrisk (een vorm van casco is verplicht)
Bij Casco Allrisk: Hagelschade (optioneel)
Caravanmover (optioneel)
Voortent/luifel (optioneel)
Inboedel (optioneel)

Aansprakelijkheid (standaard)
Hulpverlening (optioneel)
Vervangend vervoer (optioneel)
Basis (brand/diefstal/natuur) (standaard)
Uitgebreid (basis inclusief beschadiging/aanrijding) (optioneel)
Hagelschade (optioneel)
Voortent/luifel (optioneel)
Inboedel (optioneel)
Accessoires (optioneel)
Particuliere verhuur (optioneel)
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Eigen risico Casco

Keuzen:
-- Geen eigen risico
-- € 150 (default)
-- € 250
-- € 500

-- Standaard € 225. Afkoop mogelijk.
-- Eigen risico verminderd met € 150 wanneer klant de schade
laat repareren door een Omnia Caravanherstelbedrijf.
-- Hagelschade: extra eigen risico € 150 indien geen
hagelbestendig dak.

Aankoopwaarderegeling

Keuzen:
-- 1 jaar
-- 3 jaar
-- 5 jaar

Waardegarantie:
-- 1 jaar
-- 3 jaar
-- 5 jaar
Na afloop van de gekozen termijn bericht aan klant met voorstel/
vraag voor verlenging van de regeling tegen een nieuwe waarde
(inmiddels lager door afschrijving).

Schadesturing
-- Casco: herstel binnen of buiten een keten

Geen samenwerking met een keten.

Samenwerking met Omnia schadeherstel.
Voordelen voor verzekerde:
-- Vermindering eigen risico met €150 bij schadeherstel.
-- Gratis Haal & Breng service (in overleg met de hersteller).
-- Standaard montage van een hagelbestendig dak na
hagelschade (tegen dezelfde prijs als gewoon dak).
-- Vakkundig en snel herstel.
-- Veiligheidskeuring bij reparatie en onderhoud.
-- Landelijke dekking, dus altijd een Omnia hersteller in de buurt.
-- Hulp bij het indienen van een schadeclaim.

-- Alternatief/gedeeltelijk herstel

Als reparatiekosten caravan lager zijn door een alternatieve
methode/gedeeltelijk herstel, bijvoorbeeld:
-- gedeeltelijk vervangen zijwand waarbij een extra sierlijst aan
beide zijden geplaatst wordt;
-- aanbrengen serviceluik als onderste beplating beschadigd is.

Niet van toepassing; Schadesturing via Omnia.

Beveiligingseis

Geen aparte eisen toegesneden op soort of waarde caravan. Als
caravan zonder toezicht wordt achtergelaten: koppelingsslot of
wielklem.

Bij caravans met verzekerde waarde (dagwaarde) tot € 20.000:
koppelingsslot of wielklem. Verzekerde waarde vanaf € 20.000:
zowel koppelingsslot als wielklem.
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Caravanmover

Volgt de dekking voor de caravan:
-- Casco Beperkt of Casco Allrisk.
-- Standaard dagwaarde.
-- Keuze: Aankoopwaarde 1, 3, of 5 jaar.

-- A
 f fabriek aan caravan – volgt dekking caravan: Basis of
Uitgebreid.
-- Later toegevoegd – volgt dekking Accessoires.
-- Standaard dagwaarde.
-- Keuze: Waardegarantie 1, 3 of 5 jaar.

-- Verzekerde bedragen (keuzen)

-- € 1.000
-- € 2.000
-- € 3.000

Geen standaard bedragen.

Voortent/luifel

Volgt de dekking voor de caravan:
-- Casco Beperkt of Casco Allrisk,
-- Standaard dagwaarde.
-- Keuze: Aankoopwaarde 1, 3, of 5 jaar.

-- Volgt de dekking voor de caravan: Basis of Uitgebreid.
-- De voortent/luifel wordt het eerste jaar op basis van
nieuwwaarde verzekerd, daarna op basis van dagwaarde.

-- Verzekerde bedragen (keuzen)

------

Geen standaard bedragen.

Inboedel

-- V
 olgt de dekking voor de caravan qua gebeurtenissen: Casco
Beperkt of Casco Allrisk.
-- Vergoeding qua waarde: nieuwwaarde. Als waarde minder dan
40% van de nieuwwaarde: dagwaarde.

-- V
 olgt de dekking voor de caravan qua gebeurtenissen: Basis of
Uitgebreid.
-- Vergoeding qua waarde: nieuwwaarde indien niet ouder dan 1
jaar en dagwaarde indien ouder dan 1 jaar.

-- Verzekerde bedragen (keuzen)

------

Geen standaard bedragen, standaard limiet bedraagt € 7.500.
Daarboven wellicht special.

Accessoires

Geen aparte (keuze)dekking. Voor een caravan-mover bestaat
een aparte keuzedekking. En een aantal vastgemonteerde zaken
(zoals antenne, fietsenrek, satellietschotel, gasfles of
zonnepaneel) vallen onder de keuzedekking Inboedel.

Keuzedekking
-- Volgt dekking caravan: Basis of Uitgebreid.
-- Standaard dagwaarde.
-- Keuze: Waardegarantie 1, 3 of 5 jaar.

Hagelschade

-- Alleen mogelijk bij Casco Allrisk.
-- Geldt ook voor Voortent/luifel.
-- Korting bij gecertificeerd hagelbestendig dak.

-- Optioneel, maar bij alle dekkingen mogelijk.
-- Geldt ook voor voortent/luifel.
-- Korting op premie bij hagelbestendig dak.

€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000

€ 1.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 7.500
€ 10.000

Particuliere verhuur
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Niet mogelijk.

-- V
 erzekerd is particuliere verhuur van het object voor recreatief
gebruik aan een privé persoon.
-- Verzekerd voor dezelfde dekkingen die gekozen zijn voor de
caravan.
-- Er is géén dekking indien de caravan bedrijfsmatig verhuurd
wordt of gebruikt wordt voor iets anders dan recreatie.

