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Product (welke soorten caravan)

Apart product Toercaravan-Vouwwagen voor:
- Toercaravan op vaste standplaats (gebruikt als stacaravan)
- Toercaravan
- Vouwwagen

Eén product Caravan voor:
- Stacaravan
- Toercaravan op vaste standplaats (gebruikt als stacaravan)
- Toercaravan
- Vouwwagen

Structuur product (verzekerde objecten)

-

De toercaravan of vouwwagen.
Aparte keuzedekking: Caravanmover.
Aparte keuzedekking: Voortent/luifel.
Aparte keuzedekking: Aanbouw (alleen bij toercaravan op vaste
standplaats).
- Aparte keuzedekking: Inboedel.

- De caravan of vouwwagen.
- Aparte keuzedekking: Voortent en aanbouw.
- Aparte keuzedekking: Inventaris en reisbagage. Hieronder vallen
ook accessoires zoals een eventuele caravanmover.

Geldigheidsgebied

- Toercaravan en vouwwagen:
- Het hele jaar geldig: alleen binnen Nederland. Bij geldigheid van
een heel aaneengesloten jaar in het buitenland wordt dat als een
buitenlands risico gezien en dat verzekeren we niet. Dat gold
praktisch gezien ook in het oude Voordeelpakket, maar stond
daar nog niet juist in de voorwaarden.
- Toercaravan op vaste standplaats:
- alleen geldig in Nederland. De vaste standplaats van de
toercaravan moet zich ook bevinden in Nederland.

Het hele jaar geldig: in de Benelux, tot 100 km vanaf de grens en in de
Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Dekking voor tijdelijke vervangende toercaravanvouwwagen (in geval van reparatie/onderhoud van eigen
toercaravan-vouwwagen)

Alleen voor hulpverlening. En alleen als de eigenaar/verhuurder van
de vervangende toercaravan-vouwwagen daarvoor geen eigen
verzekering heeft.

De (gehele) verzekering geldt ook voor de vervangende caravan.

Basis

Hulpverlening
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- Binnen Nederland: huur vervangende toercaravan-vouwwagen óf

- Binnen Nederland en buitenland: huur vervangende caravan óf

-

Cascovormen

vervangend vakantieverblijf bij uitval, maximaal € 125 per dag en
€ 1.250 per gebeurtenis.
Buitenland: huur vervangende toercaravan-vouwwagen (maximaal
30 dagen, redelijke kosten, geen maximum bedrag genoemd) én
vervangend vakantieverblijf (maximaal € 125 per dag en € 1.250 per
gebeurtenis voor de periode dat er geen -vervangendetoercaravan-vouwwagen is).
Ook bij uitval binnen 15 dagen voor een geplande vakantie.
Dekking inclusief pechhulp voor de toercaravan-vouwwagen langs
de weg.
Bij uitval trekkende auto door pech: auto niet ouder dan
60 maanden.
Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij noodzakelijk contact
met de Alarmcentrale.
Uitsluiting: uitval trekkende auto door onvoldoende zorg (zoals
doorrijden met een brandend waarschuwingslampje of niet
voldoen aan APK).

- Casco Beperkt:
- Brand, ook als gevolg eigen gebrek.
- Diefstal, verduistering, inbraak en joyrijden.
- Storm, natuurgeweld (let op: geen hagelschade), luchtverkeer en
botsing met vogels of loslopende dieren.
- Casco Allrisk:
- Plotselinge en onvoorziene beschadiging en diefstal van de
toercaravan-vouwwagen, maar hagelschade alleen als dat is meeverzekerd.
- Brand en -bij vervoer- rijrisico (botsing, van de weg raken etc.)
ook door eigen gebrek. Maar andere schade door eigen gebrek
en ook herstel van materiaal- en constructiefouten alleen:
- Bij eerste eigenaar.
- Toercaravan-vouwwagen niet ouder dan 1 jaar.

-

vervangend vakantieverblijf bij uitval, maximaal € 125 per dag en
€ 1.250 per gebeurtenis.
Ook bij uitval binnen 60 dagen voor een geplande vakantie.
Géén pechhulp voor de toercaravan-vouwwagen langs de weg.
Bij uitval trekkende auto door pech: auto niet ouder dan
36 maanden.
Telefoonkosten: geen dekking.
Uitsluiting uitval trekkende auto door onvoldoende zorg niet
genoemd.

- Brand-diefstal:
- Brand, ook als gevolg eigen gebrek, maar dan alleen voor een
caravan niet ouder dan 36 maanden.
- Diefstal, verduistering en joyrijden.
- Casco Select:
- Brand-diefstal.
- Storm, kwaadwillige beschadiging, rijrisico (botsing, van de weg
raken etc.) en andere oorzaken van buitenaf (waaronder hagelschade), maar een oorzaak van buitenaf door een eigen gebrek
alleen voor een caravan niet ouder dan 36 maanden.
- Casco Compleet:
- Casco Select.
- Waterschade via waterleiding of door lekkage als gevolg van
materiaal en constructiefouten.
- Herstel van materiaal of constructiefouten (maar dan alleen voor
een caravan niet ouder dan 36 maanden).
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- Standaard € 100
- Keuzes vrijwillig hoger eigen risico:
- € 200 (dus € 100 extra)
- € 250 (dus € 250 extra)
- Geen eigen risico:
- Bij schade die niet hersteld wordt.
- Als er de laatste 3 jaar geen schade geclaimd is.

Eigen risico Cascodekking
B

- Keuzemogelijkheden

-

B

- Eigen risico voor hagelschade

Het gekozen eigen risico.

€ 150, tenzij sprake is van een:
- Gecertificeerd hagelbestendig dak, dan: € 75.
- Hele caravan van hagelbestendig materiaal, dan: geen eigen risico.

- Wanneer geen eigen risico bij cascoschade?

Het gekozen eigen risico geldt altijd voor een cascoschade.

- Bij hagelschade aan een hele caravan van hagelbestendig materiaal.
- Als de schade aan de caravan niet wordt hersteld en er daarom
slechts een percentage van de vastgestelde reparatiekosten
vergoed wordt.
- Als er in 3 jaar tijd geen beroep op de verzekering is gedaan.

Standaard nieuwwaarderegeling + vaste afschrijving

Geen nieuwwaarde en/of vaste afschrijving. Standaard dagwaarde.
Uit te breiden via keuzedekkingen Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar.

- Bij Brand-diefstal, Casco Select en Casco Compleet.
- Nieuwwaarde 5 jaar (60 maanden).
- Vaste afschrijving: vanaf 61e maand, 1,5% per maand en beginnend
vanaf 100%.
- Als vaste afschrijving lager is dan dagwaarde: de dagwaarde.
- Maximale vergoeding: 110% (bij Casco Select) of 125% (bij Casco
Compleet) van het verzekerde bedrag.

Vergoeding als niet wordt gerepareerd

50% van het vastgestelde schadebedrag (inclusief BTW).

Een percentage van het vastgestelde schadebedrag exclusief BTW
afhankelijk van de ouderdom van de caravan: eerste jaar 50%, daarna
per jaar 2,5% lager, bij ouder dan 10 jaar 5%.

Beveiligingseisen

Een toercaravan-vouwwagen zonder toezicht moet áltijd beveiligd zijn
met een koppelingslot of een wielklem.

Voor caravans met een cataloguswaarde van meer dan € 12.500 die
nog geen 3 jaar oud zijn geldt een beveiligingssysteem (koppelingslot
of wielklem).

Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar

Mogelijk bij Casco Beperkt en Casco Allrisk:
- Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar (12, 36 of 60 maanden).
- Maximum aankoopwaarde: verkoopwaarde volgens
ANWB-koerslijst aankoopmaand + 20%.
- Na 12, 36 of 60 maanden: de dagwaarde.

Niet mogelijk.

Hagelschade

Aparte keuzedekking. Alleen bij Casco Allrisk.

Geen keuzedekking. Standaard meeverzekerd bij Casco Select en
Casco Compleet.

Geen eigen risico
€ 150 (default)
€ 250
€ 500

Keuzedekkingen

Caravanmover
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Aparte keuzedekking.

Geen apárte keuzedekking. Valt onder keuzedekking Inventaris en
reisbagage (accessoires).

- Verzekerde bedragen (keuzen)

- € 1.000
- € 2.000
- € 3.000

Niet van toepassing.

- Regeling nieuwwaarde, aankoopwaarde,

- Conform de (gekozen) dekking voor de toercaravan-vouwwagen.
- Vergoeding nooit hoger dan het verzekerde bedrag.

Conform de dekking voor Inventaris en reisbagage.

Het gekozen eigen risico voor de cascodekking van de toercaravanvouwwagen geldt ook voor schade aan de caravanmover.

De hoogte van het eigen risico en de regels voor toepassing daarvan
voor de caravan gelden ook voor de caravanmover.

Aparte keuzedekking.

Keuzedekking samen met aanbouw.

- Verzekerde bedragen (keuzen)

-

Verzekerd bedrag zelf op te geven.

- Regeling nieuwwaarde, aankoopwaarde,

- Conform de (gekozen) dekking voor de toercaravan-vouwwagen.
- Vergoeding nooit hoger dan het verzekerde bedrag.

Conform de dekking voor de caravan.

Het gekozen eigen risico voor de cascodekking van de toercaravanvouwwagen geldt ook voor schade aan de voortent/luifel.

De hoogte van het eigen risico en de regels voor toepassing daarvan
voor de caravan gelden ook voor de voortent.

Aparte keuzedekking (alleen toercaravan op vaste standplaats).

Keuzedekking samen met voortent.

- Regeling nieuwwaarde en dagwaarde

- Altijd dagwaarde.
- Vergoeding nooit hoger dan het verzekerde bedrag.

Conform de dekking voor de caravan.

- Eigen risico

Het gekozen eigen risico voor de cascodekking van de caravan geldt
ook voor schade aan de aanbouw.

De hoogte van het eigen risico en de regels voor toepassing daarvan
voor de caravan gelden ook voor de aanbouw.

dagwaarde

- Eigen risico
Voortent/luifel

dagwaarde

- Eigen risico
Aanbouw

€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000
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- Keuzedekking Inboedel.

- Keuzedekking Inventaris en reisbagage.

- Definitie: inboedel in de toercaravan-vouwwagen of
vastgemonteerd aan de toercaravan-vouwwagen. Inboedel is niét
verzekerd:
- Buiten de toercaravan-vouwwagen in de onmiddellijke omgeving
(= reisbagageverzekering).
- In de trekkende auto (= reisbagageverzekering of
inboedelverzekering).
- In een woonhuis (= reisbagageverzekering of
inboedelverzekering).

- Definitie(s): inventaris: roerende zaken die niet bij de standaard
uitrusting van de caravan horen zoals meubilair, keukengerei en
beeld- en geluidsapparatuur. Reisbagage: zaken die verzekerde bij
zich heeft voor de vakantie. Inventaris en reisbagage zijn verzekerd:
- In de caravan.
- Buiten de caravan in de onmiddellijke omgeving zoals stoeltjes,
tafeltjes en veldbedden.
- In de trekkende auto.
- In een woonhuis (alleen brand en diefstal).

- Verzekerde bedragen (keuzes)

-

€ 1.000
€ 2.500
€ 5.000
€ 7.500
€ 10.000
€ 12.500 (alleen toercaravan op vaste standplaats)
€ 15.000 (alleen toercaravan op vaste standplaats)
Maximale dekking tot het verzekerde bedrag

- Verzekerd bedrag zelf op te geven.
- Bij Casco Compleet: maximale dekking tot 110% van het verzekerde
bedrag.

- Aparte submaxima en niet verzekerde voorwerpen

-

Computer-, beeld- en geluidsapparatuur: geen apart maximum.
(Alleen) handgereedschap: geen apart maximum.
Surf- en zeilpank, opblaasbare boot en kano: € 250 per object.
Dekking voor onderwatersportuitrusting en foto- en filmapparatuur.

-

- Schadevergoeding bij herstel

Afhandeling conform inboedelverzekering. Als herstel niet mogelijk is
dan vindt vergoeding in geld plaats.

Als kosten van herstel hoger zijn dan het verschil tussen de waarde
voor en na de gebeurtenis dan vindt vergoeding van dat verschil
plaats.

- Uitsluitingen

Geen dekking voor schade door ondeskundig onderhoud of
kortsluiting. Of voor lichte beschadiging (zoals krassen of deuken) van
voorwerpen die je daarna nog normaal kunt gebruiken.

Ondeskundig onderhoud, kortsluiting of lichte beschadiging niet als
uitsluitingen genoemd.

- Eigen risico

Het gekozen eigen risico voor de cascodekking van de toercaravanvouwwagen geldt ook voor schade aan de inboedel.

De hoogte van het eigen risico en de regels voor toepassing daarvan
voor de caravan gelden ook voor de inboedel.

Inboedel

Computer-, beeld- en geluidsapparatuur: maximaal € 2.500.
Gereedschappen: maximaal € 500.
Surf- en zeilpank, opblaasbare boot en kano: geen apart maximum.
Geen dekking voor onderwatersportuitrusting en foto- en
filmapparatuur.

