
Wat is een caravanverzekering?
Deze verzekering vergoedt schade aan uw
(sta)caravan. Of schade die uw losgekoppelde
(sta)caravan veroorzaakt. U kunt ook uw vouwwagen of
bagagewagen verzekeren.

Hulpverlening na een ongeval
Niet verzekerd.

 

Keuze: diefstal of total loss
Is de caravan jonger dan 1 jaar? Dan krijgt u de
nieuwwaarde vergoed. Is de caravan ouder dan 1 jaar?
Dan vergoeden wij het verzekerde bedrag min 1% per
maand. Met een maximum van 10% per jaar. We
rekenen vanaf 1 jaar nadat u de caravan heeft
aangeschaft. Dit valt onder de dekking Casco
Uitgebreid.

Extra informatie
De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe,
vergelijkbare caravan. Wij bepalen het verzekerd
bedrag op basis van de cataloguswaarde (inclusief
btw). Toen u de caravan kocht, had hij deze waarde in
de catalogus.

Keuze: schade door brand of natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel en bliksem is
verzekerd. Ook aanrijding met vogels en loslopende
dieren is verzekerd. Dit valt onder de dekking Casco
Uitgebreid.

Extra informatie
Schade door overstroming is niet verzekerd. 

Keuze: schade door hagel en storm
Schade door hagel en storm is verzekerd. Dit valt
onder de dekking Casco Uitgebreid.

Keuze: inboedel
Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies,
beddengoed en kleding. Dit betreft schade door brand,
ontploffing, bliksem en wind. ls er ook schade aan de
caravan of trekkende auto? Dan ook door een andere
plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Dit valt onder
de dekking Casco Uitgebreid.

Extra informatie
Is reparatie mogelijk, dan vergoeden wij de
reparatiekosten. Is reparatie niet mogelijk? En is de
dagwaarde van uw spullen meer dan 40% van de
nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde van
uw spullen. De dagwaarde is de waarde op het
moment dat de schade ontstond.

 

Keuze: uitrusting
Schade aan uitrusting kan worden meeverzekerd.
Bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager,
‘mover’, bijzettent of schotelantenne. Dit valt onder de
dekking Casco Uitgebreid.

Pechhulp
Niet verzekerd.

 

Reparatie
U kiest zelf wie de schade repareert.

Wanneer keren wij niet uit?
We keren niet uit bij schade door opzet of bij rijden
zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.
Ook niet tijdens verhuur. Of als iemand uw caravan
gebruikt voor andere zaken dan waarvoor hij bedoeld
is. En niet bij overstroming, slijtage, slecht onderhoud
of constructiefouten.

 

Stallen
De caravan is ook verzekerd in een overdekte en
bewaakte stalling.

Eigen risico
Het eigen risico is € 45,- bij schade aan uw caravan.

 

Caravanverzekering
Wat is wel en niet gedekt door deze caravanverzekering?

 

 

 

 

 

 



Let op
De caravan moet goed beveiligd zijn tegen diefstal.
Met een wielklem en/of goedgekeurd disselslot.

Extra keuze: casco extra uitgebreid
Is uw caravan jonger dan 6 jaar? Dan zijn ook de
reparatiekosten van constructie- of materiaalfout
verzekerd. Wij vergoeden kosten van vervangend
vakantieverblijf. Bij diefstal of total loss vergoeden we
de nieuwwaarde. Ouder dan 6 jaar? Dan vergoeden we
2% per maand tot maximaal 20%.

Extra informatie
Wij vergoeden de kosten van vervangend
vakantieverblijf tot maximaal € 125,- per dag. Met een
maximum van € 2.000,- per gebeurtenis.

 

Afsluiten, wijzigen en stoppen
U kunt de verzekering afsluiten via uw adviseur. De
verzekering begint op de datum die op de polis staat.
Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons
of uw adviseur. U kunt deze verzekering dagelijks
opzeggen.

 

 


Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering.
In de polisvoorwaarden (https://www.generali.nl/media/3037/60-0647-0115-bijzondere-voorwaarden-recreatieverblijfverzekering-723.pdf)
staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
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