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Verschillen Kampeerauto

Partner of kind: eigenaar/houder
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Genoemd als mogelijke verzekerden. Moet inwonend zijn. Als het

Niet genoemd als mogelijkheid.

gaat om een kind moet hij of zij als regelmatige bestuurder op
de polis staan.
Beveiligingseisen

VbV-SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging.

Oude SCM-classificatie.

Contra-expertise

Contra-expert als daar redelijke aanleiding voor is. Bijvoorbeeld
niet eens met schadevaststelling. Let op, het blijft gaan om het
schadebedrag, niet om bijvoorbeeld gebeurtenis.

Alleen contra-expert als klant niet eens is met schadevaststelling
(bedrag).

Uitsluiting drugs

Verwijzing naar wet voor hoeveelheid.

Geen verwijzing naar wet.

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.

Uitsluiting zakelijk gebruik

Deze bezorgdiensten uitgesloten, ook indien niet tegen (aparte)
betaling.

‘Gratis’ bezorgen van postpakketten, boodschappen, pizza’s en
dergelijke niet genoemd.

Begrip ‘storm’

Windkracht 7 Beaufort toegevoegd.

Geen verwijzing naar Beaufort.

Dekkingsgebied

Geldige landen Groene Kaart.

Europa, Aziatische/Afrikaanse landen aan Middellandse Zee.

Uitsluiting alcohol, geneesmiddelen, drugs

Zowel WA als Casco (WA: verhaal op verzekerde). Als voorbeeld
toegevoegd: geneesmiddelen met waarschuwing.

Alleen Casco, niet WA.

Hulpverlening (WA + Casco)

- Buitenland, uitval bestuurder: niet gedekt.
- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij contact
Alarmcentrale.

- Buitenland, uitval bestuurder: gedekt.
- Telefoonkosten: geen dekking.

Bereddingskosten

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

Geen dekking bereddingskosten.

Jeugd eigen risico

Alleen bij rijrisico.

Bij rijrisico en van buiten komende onheilen.

Pech

- Telefoonkosten: dekking buiten Nederland bij contact
Alarmcentrale.
- Bij Casco: dekking noodhulp langs weg.
Let op, bij oldtimer maximaal € 200.

- Telefoonkosten: geen dekking.
- Bij Casco: geen dekking noodhulp langs weg.

Vrijheid van reparatie

Geen vrijheid van reparatie.

Schade ≤ € 500 (of € 250 bij BF): zonder onze machtiging
herstellen.

Diefstal sleutels (Casco). Niet: BF.

Vervanging sleutels/sloten en omcoderen startonderbreker
maximaal € 500.

Geen dekking.

Herstel door niet KvK-bedrijf

100%. Let op, gold al bij Oldtimer.

Als niet KvK: 75% van vastgestelde schadebedrag.
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Uitsluiting onvoldoende zorg/onderhoud en slijtage (Casco)

- Algehele uitsluiting onvoldoende zorg en onderhoud en
slijtage. Onvoldoende zorg bijvoorbeeld:
- niet APK-goedgekeurd;
- overbelasting;
- diefstalgevoelige spullen in zicht (braak).

- Onvoldoende zorg alleen in verband met met beveiliging/
diefstal.
- Slecht onderhoud of slechte staat van het voertuig alleen bij
hulpverlening/pech.
- Slijtage niet expliciet uitgesloten.

Accessoires/ extra’s (niet KA + OT: zie aldaar)

- Geen onderscheid tussen accessoires en extra’s. Alles onder
noemer extra’s.
- Standaard tot € 500. Indien hoger: opgeven.
- Afschrijvingstabel extra’s opgenomen.

- Onderscheid tussen accessoires en extra’s.
- Accessoires: standaard, waaronder beeld-, geluids- en
navigatieapparatuur € 500.
- Extra’s: opgeven, eventueel ook bij meer dan € 500 voor beeld-,
geluids- en navigatieapparatuur.

Vergoeding bij geen reparatie

- Vermindering schadevergoeding: € 250.
- Bij inruil: geen beperking. Mits nieuwe auto ook bij a.s.r.
verzekerd.

- 75% van vastgestelde schadebedrag.
- Bij inruil: geen beperking.

Hulpverlening (WA + Casco)

- Uitval binnen 15 dagen voor buitenlandse vakantie,
vervangende kampeerauto: maximaal € 125 per dag/€ 1.250
totaal.
- Berging/stalling/vervoer herstelbedrijf: maximaal € 1.250.
- Huur vervangende kampeerauto én extra verblijfkosten,
maximaal € 125 per dag/€ 1.250 totaal (verblijf maximaal 10
dagen) Verblijf alleen indien geen vervangende kampeerauto.

- Uitval binnen 15 dagen voor buitenlandse vakantie,
vervangende kampeerauto: niet gedekt.
- Berging/stalling/vervoer herstelbedrijf: geen maximum.
- Huur vervangende kampeerauto óf huur personenauto +
vervangend verblijf, maximaal € 125 per dag/€ 1.250 totaal.

Pech

Dekking als kampeerauto ouder is dan 36 maanden (is conform
bijvoorbeeld Personenauto).

Geen dekking als kampeerauto ouder is dan 36 maanden.

Extra vergoeding bij diefstal auto

Niet apart. Zit in huur vervangende kampeerauto + extra
verblijfskosten (zie hierboven).

Maximaal € 25 per dag/€ 750 totaal.

Accessoires/ extra’s

- Geen onderscheid accessoires - extra’s. Alles onder noemer
extra’s.
- Standaard tot € 750. Indien hoger: totale bedrag bij waarde
kampeerauto optellen.

- Onderscheid accessoires - extra’s.
- Accessoires: standaard, waaronder voor beeld-, geluids- en
navigatieapparatuur maximaal € 750.
- Extra’s: bij waarde kampeerauto optellen.

Jeugd eigen risico

Als regelmatige bestuurder polisblad tijdens gebeurtenis ouder
dan 24. En werkelijke bestuurder jonger dan 24.

Voor elke bestuurder jonger dan 24.

Aanvulling wijzigingen Voorwaarden Verkeer: Kampeerauto
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Inventaris

-

-

Reparatieclausule

Toevoeging: reparatieclausule geldt alleen als wordt hersteld bij
geselecteerd herstelbedrijf (Schadegarant). Tenminste: als herstel
daar technisch mogelijk is. Anders geen sanctie.

Bij economisch total loss vergoeding mogelijk tot verzekerd
bedrag.

- Verhoogde uitkering

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.

- Keuzedekking Medische kosten

Niet mogelijk.

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

- 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.

Geen zaken buiten kampeerauto.
Beeld- en geluidsapparatuur: 30% van verzekerd bedrag.
Dekking computer-/foto-/filmapparatuur.
Casco Beperkt: geen dekking vandalisme.
Eigen risico: € 75.

Zaken buiten kampeerauto (stoeltjes, tafeltjes).
Beeld- en geluidsapparatuur: maximaal € 750.
Computer-/foto-/filmapparatuur niet gedekt.
Casco Beperkt: dekking vandalisme.
Eigen risico: € 22,50.

Keuzedekking Ongevallen Inzittenden

Keuzedekking Schade Inzittenden

