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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden. 
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Mogelijke (keuze)dekkingen - 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)

- Aanbouw (optioneel, alleen bij een toercaravan op vaste standplaats)

- Inboedel (optioneel)

- Particuliere verhuur (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)

Dekkingsgebied - Toercaravan zonder vaste standplaats en vouwwagen:

-   Particuliere verhuur (optioneel) 

- in Nederland: het hele jaar. 

-  in de andere landen van Europa en in de Aziatische en Afrikaanse landen aan de 

Middellandse Zee: 6 aaneengesloten maanden per jaar.

-  Toercaravan op vaste standplaats: Nederland. De vaste standplaats moet in 

Nederland zijn.

- 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 aaneengesloten maanden per jaar.

-  Permanente stalling buitenland mogelijk, maar alleen bij erkend stallingsbedrijf of 

camping met permanente bewaking.

Hulpverlening (inclusief pechhulp) Standaard gedekt

- Bij diefstal, schade of pech.

- Bij pech alleen buiten de woonplaats.

- Ook bij uitval van de trekkende auto (bij pech: auto maximaal 5 jaar oud).

- Uitval bestuurder is niet gedekt.

Keuzedekking

-  Bij diefstal, een ongeval of pech met het verzekerde object of auto-object 

combinatie.

- Bij pech: ook binnen de woonplaats.

- Uitval bestuurder door ziekte, letsel of overlijden is gedekt.

Caravanmover Volgt de dekking voor de caravan:

- Casco Beperkt of Casco Allrisk.

- Standaard dagwaarde.

- Keuze: Aankoopwaarde 1, 3, of 5 jaar.

- Af fabriek aan caravan – volgt dekking caravan: Basis of Uitgebreid.

- Later toegevoegd – volgt dekking Accessoires.

- Standaard dagwaarde.

- Keuze: Waardegarantie 1, 3 of 5 jaar.

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.

Aanbouw Alleen keuzedekking bij toercaravan op vaste standplaats.

- Verzekerd bedrag opgeven, maximaal € 40.000.

- Altijd verzekerd op basis van dagwaarde.

Geen (keuze)dekking.

Inboedel - Volgt de dekking voor de caravan bij gebeurtenissen: Casco Beperkt of Casco Allrisk.

-  Vergoeding is op basis van nieuwwaarde. Is de waarde minder dan 40% van de 

nieuwwaarde? Dan dagwaarde.

- Volgt de dekking voor de caravan bij gebeurtenissen: Basis of Uitgebreid.

-  Vergoeding:  

- nieuwwaarde bij inboedel die niet ouder is dan 1 jaar, en 

- dagwaarde bij inboedel die ouder is dan 1 jaar.
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Terrorisme Tekst terrorisme is uitgebreider in de voorwaarden opgenomen in plaats van 

verwijzing naar www.terrorismeverzekerd.nl

Schade door terrorisme

6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens het Protocol afwikkeling claims van 

de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De 

volledige tekst van dit Protocol vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl of op onze 

website. Of bel ons voor een papieren versie.

Bereddingskosten Dreigt er een plotselinge en directe schade aan anderen of hun spullen te ontstaan? 

En neemt u maatregelen om die schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor maakt. Maar alleen als de direct dreigende 

schade gedekt is op deze verzekering.

Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die u gebruikt bij het nemen van maatregelen 

om schade te voorkomen? Ook die schade vergoeden wij.

Niet in voorwaarden beschreven

http://www.terrorismeverzekerd.nl

