
Vrij op Reisverzekering

In combinatie met onze doorlopende Vrij Op Reis-

verzekering gaat u compleet verzekerd op vakantie. Door

de flexibele componenten, bepaalt u zelf wat u wel of niet

verzekert. Zo kunt u een dekking voor winter- en onder-

watersport afsluiten, maar bijvoorbeeld ook een dekking

voor voer- en vaartuigenhulp of annulering.Wel zo handig.

Basispakket
Het Basispakket is het enige verplichte onderdeel. Met het

Basispakket zijn de volgende risico’s verzekerd:

Onderdeel Vergoeding

Reisbagage Tot maximaal € 2.300,- per persoon per reis

en tot maximaal € 7.000.- per polis per jaar.

Eigen risico € 50,- per polis per gebeurtenis

Persoonlijke hulp Kostprijs

Aansprakelijkheid Voor schade aan logiesverblijf of inventaris 

daarvan, maximaal € 500,- per gebeurtenis

Rechtshulp Maximaal € 11.500,- per gebeurtenis

Reisdocumenten Kostprijs

Cheques Maximaal € 150,- per persoon per reis

Aanvullende dekkingen
U bepaalt zelf met welke aanvullende dekkingen u het

Basispakket wilt uitbreiden:

• Ongevallen

• Aanvullende Ziektekosten

• Winter- en Onderwatersport

• Voer- en Vaartuigenhulp

• Zakenreizen/stages

• Annulering

Comfortplan
Zowel de Caravan- en Kampeeruitrustingverzekering als

de Vrij Op Reisverzekering zijn ook onder het

Comfortplan van Avéro Achmea af te sluiten. Het

Comfortplan biedt u de keuze uit een hele reeks verzeke-

ringen, onderverdeeld in 5 rubrieken. Vanaf twee rubrie-

ken profiteert u al van de voordelen van het Comfortplan,

zoals gratis hulp in het buitenland, gratis termijnbetaling,

de VerhuisService en slechts éénmalig poliskosten.

Nu zijn de premies van de afzonderlijke verzekeringen al

aantrekkelijk te noemen, maar het wordt pas echt interes-

sant als u meer verzekeringen in meerdere rubrieken

afsluit. Het Comfortplan levert u dan extra korting op, die

kan oplopen tot maar liefst 8% over de totale premie. Dat

is mooi meegenomen!

Alle voordelen op een rij
Caravan- en Kampeeruitrusting:

• Prima verzekerd tegen een aantrekkelijke premie

• Uitgebreid verzekeringsgebied

• Indien u voor reparatie gebruik maakt van een door ons

geselecteerde reparateur heeft u geen eigen risico

• Gratis caravan of kampeeruitrusting uitlenen aan familie

• Noodreparatie tot € 500,- mogelijk zonder toestem-

ming van Avéro Achmea

• Vergoeding voor extra kosten, zoals repatriëring- en

opruimingskosten

• Hulpverlening in het buitenland

• Gratis vervangende caravan indien uw caravan door

schade onbruikbaar is geworden

• Preventiemateriaal is gratis meeverzekerd

• Ook af te sluiten onder het Comfortplan, voor nog meer

voordeel en korting

Vrij op Reisverzekering:

• 365 dagen al uw vakanties prima verzekerd

• Ruime keuzemogelijkheid voor verzekering op maat

• Doorlopende annuleringsverzekering

• Eveneens af te sluiten onder het Comfortplan

Avéro Achmea: Reken daar maar op.
Bij Avéro Achmea kunt u rekenen op een breed scala van

financiële diensten en verzekeringsproducten. Bouw-

stenen die u in staat stellen om - samen met uw 

adviseur - tot een efficiënte en persoonlijke totaalaanpak

te komen. Tel daarbij op ons uitgebreide dienstenpakket.

Hulp in natura op diverse gebieden? Reken maar! Avéro

Achmea maakt deel uit van de Achmea Groep, met 

diverse werkmaatschappijen en meer dan 11.500 mede-

werkers één van de grootste financiële dienstverleners in

Nederland.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
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"Zodra het maar even mooi weer is,

trekken wij er met ons gezin met onze

caravan op uit. Zo maar een weekend

op een mooie camping of in de zomer-

vakantie voor een langere periode

naar het buitenland. Met de

Caravanverzekering van Avéro

Achmea sluiten we financiële risico’s

uit. Daarbij hebben we de 

verzekering dat we bij problemen in

het buitenland met raad en daad 

worden geholpen. Een geruststellende

gedachte die bijdraagt aan ons vakan-

tiegevoel. Voor onze nieuwe caravan

hebben we gekozen om de nieuw-

waarderegeling te verlengen. De 

premie viel ons erg mee, temeer

omdat we al meer verzekeringen 

hebben lopen. Dit levert namelijk nog

eens extra pakketkorting op". 

"Dankzij de Caravanverzekering
van Avéro Achmea hebben wij
een perfect vakantiegevoel." Uitgebreide Verzekering

De uitgebreide Caravan- en Kampeeruitrustingverzekering

van Avéro Achmea biedt u de volgende dekking:

Aansprakelijkheidsschade, die door de caravan is veroorzaakt aan

personen of zaken, is aansluitend op de autoverzekering

gedekt tot een bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis.

Brand, storm, hagel, diefstal: als kampeerder kunt u er

maar beter niet mee te maken krijgen. Met de Uitgebreide

Caravan- en Kampeeruitrustingverzekering van Avéro Achmea

wordt schade aan uw tent of caravan vergoed. Ook als u

een aanrijding krijgt of vervaarlijk slipt, kunt u de schade

aan uw caravan op deze verzekering verhalen. Boven het

verzekerd bedrag worden bovendien extra kosten ver-

goed, zoals kosten van beredding, berging, repatriëring en

kosten voor opruiming na een brand. Verder vergoedt

Avéro Achmea de schade als gevolg van constructiefouten,

mits de caravan niet ouder is dan 5 jaar.

Indexering
Het grote voordeel van deze standaard indexering is dat

het verzekerd bedrag jaarlijks automatisch wordt aangepast

aan de ontwikkeling van het prijspeil. Met deze indexering

voorkomt u dat het verzekerd bedrag op uw polis te laag is.

Deze indexering geldt alleen indien uw caravan niet ouder

is dan vijftien jaar.

Extra mee te verzekeren:
Nieuwwaarderegeling
Voor nieuwe caravans hanteren wij standaard een nieuw-

waardetermijn van 1 jaar. Dit betekent dat bij een totaal

verlies van de caravan in het eerste jaar de volledige

nieuwwaarde wordt vergoed, in plaats van de gebruike-

lijke dagwaarde.

Tegen een geringe premietoeslag kunt u deze termijn ver-

lengen tot 5 jaar, mits uw caravan niet ouder is dan vijf

jaar. Een stukje extra zekerheid, waardoor u met een

gerust hart op vakantie kunt gaan.

Verzekeringsgebied
Bij Avéro Achmea is uw tent of toercaravan niet alleen ver-

zekerd in Europa, maar ook in landen als Algerije,

Marokko, Tunesië en Israël. Als u niet langer dan drie

maanden op vakantie gaat, is de verzekering zelfs wereld-

wijd van kracht. Met een stacaravan bent u in de Benelux

verzekerd en in Duitsland tot 100 kilometer buiten onze

grenzen.

Mooi meegenomen!
De Caravan- en Kampeeruitrustingverzekering van Avéro

Achmea kent diverse pluspunten. Inderdaad: mooi mee-

genomen!

• Per schade geldt een eigen risico van € 50,-. Indien u

echter de schade laat repareren door een door ons 

geselecteerde reparateur, vervalt dit eigen risico

• Uitlenen aan familie: gratis meeverzekerd

• Noodreparatie tot € 500,- 

• Hulpverlening buitenland via EuroCross

• Gratis vervangende caravan na een total loss schade

• Preventiemateriaal gratis meeverzekerd

Avéro Achmea biedt u de mogelijk-

heid om onbezorgd van uw vakan-

tie te genieten. Met de Caravan-

en Kampeeruitrustingverzekering

en Vrij op Reisverzekering kunt u

vrijwel alle risico’s afdekken.

Theo en Marjan Honders


