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Verschillen Kampeerauto

VVP Kampeerauto

Europeesche Camper

---------

WA (verplicht)
Pechhulp (optioneel)
Casco Beperkt (input: dagwaarde)
Casco Allrisk (input: cataloguswaarde)
Bij Casco: Extra’s boven € 1.000 (optioneel)
Zonneluifel (optioneel)
Inboedel (optioneel)
Jaarkilometrage: < 7.500 of onbeperkt (keuze alleen bij Casco
Allrisk)
-- Ongevallen Inzittenden (optioneel)
-- Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
-- Schade Inzittenden (optioneel)

--------

Groene kaart, maar niet Iran en Azerbeidzjan

Groene kaart, maar niet in Iran

-- In woonplaats

Ja

Nee

-- Bij uitval bestuurder

Nee

Ja

-- Beperking bouwjaar

Nee

Wanneer de kampeerauto ouder dan 60 maanden is, dan is pech
alleen verzekerd als er ook een Cascodekking is

No-claimladder

Ja

Ja

-- Maximale trede/korting

Trede: 31. Korting: 75%.

Trede: 19. Korting 75%.

-- Terugval in treden

-----

-- 1 schade: 5
-- 2 schaden: 11
-- 4 of meer schaden: 18

Mogelijke
(keuze)dekkingen

Dekkingsgebied

-----

WA (verplicht)
Pechhulp (standaard)
Casco Beperkt (input: dagwaarde)
Casco Allrisk (input: aankoopwaarde)
Zonneluifel (optioneel)
Inboedel (optioneel)
Jaarkilometrage: < 7.500 of onbeperkt (keuze alleen bij Casco
Allrisk)
Particuliere verhuur (optioneel)
Ongevallen Inzittenden (optioneel)
Rechtsbijstand Motorrijtuigen (optioneel)
Schade Inzittenden (optioneel)

Hulpverlening

Pechhulp

1 schade: 5
2 schaden: 11
3 schaden: 17
4 of meer schaden: 23

Eigen risico Casco
-- Keuzemogelijkheden

-- Geen eigen risico
-- € 150 (standaard)
-- € 250
-- € 500
Het eigen risico geldt ook voor Zonneluifel en Inboedel

-- Geen eigen risico
-- € 150 (standaard)
-- € 300
-- € 750
-- € 1.250 (vanaf € 25.000 bij Casco Allrisk)
-- € 2.500 (vanaf € 50.000 bij Casco Allrisk)
-- € 5.000 (vanaf € 75.000 bij Casco Allrisk)
Voor Zonneluifel en Inboedel geldt een eigen risico van € 25
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-- € 250
-- Alleen bij rijrisico op Casco Allrisk
-- Alleen als bestuurder niet de regelmatige bestuurder is, de
regelmatige bestuurder ouder is 24 jaar én de werkelijke
bestuurder jonger dan 24 jaar is

-- € 250
-- Alleen bij rijrisico op Casco Allrisk
-- Alleen als bestuurder jonger dan 24 jaar is

110% van verzekerd bedrag

125% van verzekerd bedrag

-- Casco: herstel binnen de keten

Het gekozen eigen risico geldt

Vermindering eigen risico met € 75

-- Ruit: binnen de keten

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: gekozen eigen risico

Reparatie en vervanging: eigen risico € 75

-- Ruit: buiten de keten

-- Reparatie: geen eigen risico
-- Vervanging: gekozen eigen risico
Daarnáást: verlaging schadevergoeding € 150, behalve als
reparatie technisch niet kan binnen de keten.

Reparatie en vervanging: eigen risico € 150

Extra's

Extra’s zitten niet in oorspronkelijke cataloguswaarde

Geen mogelijkheid aparte extra’s. Optellen bij verzekerd bedrag
kampeerauto.

-- Standaard

€ 1.000

Niet van toepassing

-- (Sub)maxima

Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur max. € 500

Niet van toepassing

-- Uitbreiding mogelijk?

Ja, geen grensbedrag genoemd
Gemonteerde beeld-, geluids- en navigatieapparatuur blijft € 500

Niet van toepassing

Eigengebouwde kampeerauto

-- Input: taxatiewaarde/taxatierapport
-- Geldigheid 36 maanden, anders dagwaarde

-- W
 aarde wel aantoonbaar, maar taxatierapport niet verplicht.
Kan ook bijvoorbeeld via aankoopnota
-- Ouder dan 15 jaar: pas na keuring ter acceptatie. Alleen WA of
WA + Casco Beperkt. En minimale waarde € 10.000

Zonneluifel

-- V
 olgt de dekking voor de kampeerauto: Casco Beperkt of
Casco Allrisk,
-- Bij keuze Casco Allrisk: standaard 3 jaar nieuwwaarde (maar
geen vaste afschrijving), keuze voor 5 jaar, standaard 3 jaar
aankoopwaarde voor tweedehands

-- Geen verschil in dekking tussen Casco Beperkt of Casco Allrisk
-- Vergoeding qua waarde: t/m 36 maanden: nieuwwaarde, ouder
dan 36 maanden: dagwaarde

-- Extra jeugd eigen risico

Nieuwwaarderegeling
-- Maximum nieuwwaarde bij Keuze Nieuwaarde 5 jaar
Schadesturing/eigen risico
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Inboedel

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

-- Geen verschil in dekking tussen Casco Beperkt of Casco Allrisk.
-- Vergoeding qua waarde: nieuwwaarde. Als waarde minder dan
40% van de nieuwwaarde: dagwaarde.

-- Verzekerde bedragen (keuzen)

------

-----

Particuliere verhuur

Niet mogelijk

-- V
 erzekerd is particuliere verhuur van het object voor recreatief
gebruik aan een privé persoon
-- Er is géén dekking indien de kampeerauto bedrijfsmatig
verhuurd wordt of gebruikt wordt voor iets anders dan recreatie
-- Eigen risico bij schade of diefstal tijdens verhuur: € 500

-- Overlijden: € 12.500, blijvende invaliditeit: € 30.000
-- Overlijden: € 25.000, blijvende invaliditeit: € 60.000

-- Overlijden: € 10.000, blijvende invaliditeit: € 20.000
-- Overlijden: € 15.000, blijvende invaliditeit: € 30.000
-- Overlijden: € 25.000, blijvende invaliditeit: € 50.000

-- Verhaalservice: materiële schade
-- Basis: verhaal materiële én personenschade + geschil over
vergoeding + strafzaak met betrekking tot verhaal
-- Uitgebreid: Basis + geschil over koop, bezit, onderhoud,
reparatie en bij strafzaak

-- Verhaalservice-extra: ± Basis a.s.r.
-- Rechtsbijstand: ± Uitgebreid a.s.r.

-- Basis: ongeval met verzekerde kampeerauto
-- Uitgebreid: ook ongeval met ander motorrijtuig, trein, tram,
metro en als fietser of voetganger (als motorrijtuig bij
betrokken)

Alleen Basis

€ 1.000
€ 2.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 7.500

€ 1.000
€ 2.000
€ 3.500
€ 5.000

Ongevallen Inzittenden
-- Verzekerde bedragen (keuzen)

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
-- Dekkingsvarianten

Schade Inzittenden
-- Dekkingsvarianten

Voertuigenkortingsregeling
(Personenauto, Bestelauto, Motor en Kampeerauto)
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-- Onafhankelijk van no-claimtreden of schadevrije jaren
-- (Extra) korting voor alle voertuigen die onderdeel zijn van de
regeling, de voertuigen moeten allemaal in hetzelfde pakket
verzekerd zijn
-- Korting geldt voor de dekkingen WA, Casco, Zonneluifel en
Inboedel
-- Korting:
-- 2 voertuigen: 10%
-- 3 voertuigen: 15%
-- 4 voertuigen: 20%
-- 5 of meer voertuigen: 25%

-- Spiegelkorting: overname van treden auto
-- Ongeacht waar de auto is verzekerd
-- Overname niet mogelijk als particuliere verhuur is
meeverzekerd

