
Kampeerauto-
verzekering

Uitbreidingen
U kunt uw Kampeerautoverzekering van de Europeesche 
aanvullen met extra dekkingen. Ongevallen inzittenden geeft 
dekking bij blijvende invaliditeit of overlijden van u en/of 
uw passagiers. Met Verhaalservice-extra of Rechtsbijstand 
kunt u uw verzekering aanvullen met juridische hulp, 
bij voor beeld in het geval van verhaalschade en schade claims 
bij letsel. U kunt ook de Inboedel verzekeren, inclusief fi etsen, 
zonnecollectoren enzovoort. Zelfs een eventuele zonne luifel 
kunt u apart meeverzekeren. 

Scherpe premie
De Kampeerautoverzekering van de Europeesche is een 
uitstekende keuze. Niet alleen vanwege de scherpe premie, 
maar beslist ook door de uitstekende dekking, inclusief 
hulpverlening via de Europeesche Hulplijn. De premie 
wordt berekend op basis van verschillende factoren, zoals 
ledig gewicht en de dag- of oorspronkelijke catalogus-
waarde. U kunt uw premie gemakkelijk berekenen op 
www.europeesche.nl

De Europeesche Hulplijn: +31 (0)20 65 15 777
■  Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen, 

ziekenhuis  opnamen en calamiteiten.
■  Dag en nacht bereikbaar.
■  Professionele ondersteuning door alarmcentrale

SOS International.
■  Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.
■  Snel antwoord op vragen over vergoeding van extra kosten.

Meer weten?
Informeer ook eens naar de andere reis- en recreatie verze-
keringen van de Europeesche. Bijvoorbeeld voor uw reis- en 
annuleringsverzekeringen. Of voor uw personen auto, motor 
of boot. Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over 
de mogelijkheden bij de Europeesche? Neem dan contact 
op met uw verzekeringsadviseur. Als specialist hebben wij 
ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. U kunt ook 
uitgebreide informatie vinden op www.europeesche.nl
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Zorgeloos op vakantie
met de Kampeerauto-
verzekering van 
Europeesche Verzekeringen
Uw kampeerauto geeft u ultieme vrijheid. U kunt vakantie 
vieren waar u maar wilt. En altijd heeft u alles bij de hand 
wat u nodig heeft. Uiteraard wilt u tijdens uw vakantie géén 
problemen. Daarom is een goede reisverzekering onmisbaar, 
maar zeker ook is het belangrijk uw kampeerauto goed te 
verzekeren. Want als er wat gebeurt, bent u niet alleen uw 
auto, maar ook uw “dak” kwijt. Een kampeerauto is een 
bijzondere aankoop en dat vraagt om een maatwerk-
verzekering. Dat maatwerk vindt u bij de Europeesche. 
De Europeesche is namelijk al jaren de nummer één 
reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek.

Hulpverlening standaard meeverzekerd
Hulpverlening in Nederland en Europa, inclusief uitgebreide 
pechdekking, is standaard meeverzekerd. Deze hulp wordt 
verzorgd door de Europeesche Hulplijn, die dag en nacht 
bereikbaar is op nummer +31 (0)20 65 15 777. Een 
geruststellend idee. Het gaat immers om uw vakantie! 

Verzekering op maat
U kunt uw kampeerauto op vier manieren verzekeren:

1. Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering dekt schade aan derden tot € 2.500.000,- 
per gebeurtenis. Ook het rijden met een aanhangwagen of 
boottrailer is verzekerd. Er geldt géén eigen risico, maar 
schade aan uw eigen kampeerauto wordt niet vergoed.

2. WA/Beperkt casco 
Hiermee heeft u naast uw WA-dekking ook een verzekering 
tegen ruitschade en schade aan uw kampeerauto door 
onder andere brand, diefstal, hagel, storm en transport. 
Er geldt wel een eigen risico.

3. WA/Volledig casco 
Naast de dekkingen van WA/Beperkt casco bent u met 
WA/Volledig casco ook verzekerd tegen schade door botsen, 
slippen, te water raken en vandalisme. Voor deze aan vullende 
dekkingen geldt een hoger eigen risico voor bestuurders 
jonger dan 24 jaar.

4. WA/Volledig casco inclusief instapmodule
Dit is een WA/Volledig Casco verzekering maar dan tegen 
een behoorlijk lagere premie. Deze lage premie is mogelijk 
omdat een aantal dekkingen zijn aangepast. Zo geldt een 
andere bonus/malusregeling, worden zend-, navigatie, 
beeld- en geluidsapparatuur die uit de kampeerwagen 
worden gestolen niet vergoed en is de nieuwwaarde ver-
goeding van de kampeerauto met eventueel meeverzekerde 
zonneluifel beperkt tot 12 maanden. Bovendien geldt 
bij schade die niet hersteld wordt een vergoeding van 
maximaal 50% van de schade excl. BTW.

Let op! Ook uw kampeerauto in aanbouw kan door de 
Europeesche op maat worden verzekerd.

Het voordeel van maatwerk
Omdat u uw Kampeerautoverzekering van de Europeesche 
op maat kunt samenstellen, houdt u de kosten in de hand. 
U betaalt alléén voor wat u echt nodig heeft. Dat geldt 
ook voor de uitbreidingen waarmee u uw verzekering 
des ge wenst kunt aanvullen.
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