
Zorgeloos weg 
met de caravan



Voor een zorgeloze vakantie  
verzekert u uw caravan met  
de Fortis ASR Caravanverzekering
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De Fortis ASR Caravanverzekering 
in het kort
• Keuzemogelijkheden van beperkte 

tot zeer uitgebreide dekking
• Mogelijkheid tot meeverzekeren van 

tent, aanbouw, inventaris en reis
bagage

• Zeer ruime nieuwwaarderegeling: 
 tot 60 maanden
• Geen eigen risico indien de caravan 

geheel van polyester is
• Snelle schadeafhandeling
• Gratis vervoer naar huis bij schade
• Geen eigen risico bij drie of meer 

schadevrije jaren

Verheugt u zich er ook altijd al weken op? 
Lekker ertussenuit met de caravan. U 
komt weer helemaal tot rust. Tenminste, 
als alles goed gaat. Want al bent u nog 
zo zuinig op uw caravan, sommige risico’s 
hebt u niet in de hand. Een verkeersonge
val bijvoorbeeld. Of een fikse hagelbui: 
voor u het weet zitten er een paar flinke 
deuken in het dak. Uw ontspannen vakan
tie verandert plotseling in een nare situatie. 
Misschien gaat u het liefst zo snel mogelijk 
naar huis. Of wilt u uw vakantie gewoon 
afmaken? Dan is een vervangende 
caravan wellicht welkom. Fortis ASR 
biedt u de financiële mogelijkheden.

Uitgebreide dekking tegen gunstige 
premie
Bij schade neemt de Fortis ASR Caravan
verzekering u niet alleen de zorg over de 
kosten uit handen. De verzekering voorziet 
ook in vervangend vervoer naar huis. Wilt 
u uw vakantie toch afmaken? Dan krijgt u 
maximaal € 125 per dag vergoed (met een 
maximum van € 1.250 per gebeurtenis) 
voor de huur van een vervangend 
vakantieverblijf. Bovendien is de schade 
gedekt die de caravan aan derden zou 
kunnen toebrengen. Die wettelijke aan
sprakelijkheid is verzekerd tot € 500.000 

Geldigheidsgebied
Voor toer en vouwcaravans is de Fortis 
ASR Caravanverzekering van kracht in 
Europa, Israël, Marokko, Tunesië en het 
Aziatische deel van Turkije. Voor sta
caravans is de verzekering geldig in de 
Benelux, en buiten de Benelux voor 
stacaravans die een vaste standplaats 
hebben tot 100 kilometer van de 
Nederlandse grens, Nedersaksen 
en NoordrijnWestfalen.



per gebeurtenis. En dat tegen een zeer 
gunstige premie. Leent u de caravan een 
keer uit aan familie, vrienden of kennissen? 
Geen probleem: zij zijn gratis mee
verzekerd. De voorbereiding voor een  
écht onbezorgde vakantie begint dus met 
het afsluiten van de Fortis ASR Caravan
verzekering. 

Elk type caravan verzekerd
Nederland is een kampeerland bij uitstek. 
Fortis ASR verzekert elk type kampeer
voertuig. De caravanverzekering is er voor 
toercaravans, vouwcaravans en sta
caravans. U kunt kiezen uit drie 
verzekeringsvormen:
• Brand/diefstal
 Verzekert schade of verlies door brand, 

explosie, kortsluiting, blikseminslag, 
diefstal en joyriding.

• Casco Select
 Verzekert naast de Brand/diefstal

risico’s ook schade door hagel, storm, 
bevriezing, natuurrampen (zoals 
lawines, aardbevingen en vulkanische 
uitbarstingen), kwaadwilligheid of 
baldadigheid van anderen en verkeers
ongevallen op de openbare weg. 

• Casco Compleet 
Verzekert naast de Brand/diefstal en 
Casco Selectrisico’s ook schade door 
lekkage en door constructie en 
materiaalfouten.

Speciale dekking voor stacaravans
Een stacaravan is vaak groter, luxer en 
dus duurder dan een toer of vouwcara
van. Is uw stacaravan zodanig beschadigd 
dat hij vervangen moet worden, dan 
brengt dat hoge kosten met zich mee. 
Denk alleen al aan het vervoer van de 
nieuwe caravan naar de staplek en aan 
het opnieuw aansluiten van alle leidingen. 
De Fortis ASR Caravanverzekering dekt 
deze kosten. U kunt er bovendien voor 
kiezen om de aanbouw van de stacaravan 
mee te verzekeren.

Transport naar Nederland
Is uw caravan zo beschadigd dat hij niet 
meer kan rijden en niet binnen vier dagen 
gerepareerd kan worden? Dan zorgt Fortis 
ASR voor gratis vervoer van de caravan 
terug naar Nederland. Ook als uw auto 
verloren gaat of zodanig is beschadigd 
dat u de caravan niet meer zelf kunt 
vervoeren.
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Meeverzekeren tent, aanbouw, 
inventaris en reisbagage
Een verkeersongeval of een harde storm 
heeft vaak meer gevolgen dan alleen 
schade aan de caravan zelf. Denk 
bijvoorbeeld aan een gehavende voortent 
of kapotte bagage. U kunt de voortent en 
aanbouw aan uw caravan, de inventaris 
en uw reisbagage daarom eenvoudig 
meeverzekeren. 

Wanneer niet?
Fortis ASR vertrouwt erop dat u uw cara
van goed onderhoudt en verzorgt. Schade 
die u zelf had kunnen voorkomen, valt 
daarom niet onder de Fortis ASR 

Flinke korting dankzij het 
Voordeelpakket
De Fortis ASR Caravanverzekering 
is onderdeel van het Voordeelpakket. 
In combinatie met andere schade
verzekeringen van Fortis ASR kan de 
premiekorting oplopen tot maar liefst 
12%. Daarnaast biedt het Fortis ASR 
Voordeelpakket u nog vele andere 
voordelen. Vraag ernaar bij uw 
tussenpersoon.

Caravanverzekering. Raadpleeg de polis
voorwaarden voor de volledige beschrijving. 
Vraag ernaar bij uw tussenpersoon.
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Getting you there. Fortis ASR
Particulieren en bedrijven vinden bij Fortis ASR een compleet assortiment aan 
 verzekeringen en financiële producten. Net als haar moederbedrijf Fortis, bouwt  
Fortis ASR voort op een lange traditie in verzekeren en bankieren. Dat biedt klanten  
de zekerheid dat zij kunnen rekenen op een vertrouwde partner met kennis van zaken. 
Fortis ASR werkt intensief samen met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze 
met specialistische informatie, handige software en passende oplossingen. Die samen
werking levert tevreden klanten op. De klant krijgt een uitstekende service en kan kiezen 
uit de beste producten die passen bij zijn persoonlijke situatie. En dat is wat telt. 
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Fortis ASR
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

www.fortisasr.nl51
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Uw tussenpersoon:

Fortis ASR Schadeverzekering N.V., KvK  
30031823, heeft een vergunning van de 
Nederlandsche Bank N.V. tot het uit
oefenen van het verzekeringsbedrijf 
en is opgenomen in het register van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 
nummer 12000478. Zij kan optreden als 
aanbieder van schadeverzekeringen. Voor 
de klachtenprocedure van Fortis ASR kunt 
u kijken op www.fortisasr.nl bij ’contact’.


