
Caravan-
verzekering

In een noodgeval hebben slachtoff ers vaak een mobiele 
telefoon bij zich, maar hulpverleners weten niet wie ze 
uit de lijst met nummers moeten waarschuwen. 
Sla daarom in uw mobiele telefoon het nummer op van 
de persoon die gebeld moet worden in geval van nood, 
met als naam ICE (= in case of emergency). Dan weten de 
hulpverleners met wie ze contact moeten opnemen, als u 
ze dat zelf niet kunt vertellen.

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

ziekenhuisopnamen en calamiteiten.
■  Dag en nacht bereikbaar.
■  Professionele ondersteuning door alarmcentrale

SOS International.
■  Wereldwijde en professionele hulp in uw eigen taal.

Meer weten?
Informeer ook eens naar de andere verzekeringen van de 
Europeesche. Bijvoorbeeld voor uw reis- en annulerings-
verzekeringen. Of voor uw personenauto, motor of boot. 
Heeft u speciale wensen of wilt u meer weten over de 
mogelijkheden van de Europeesche? Neem dan contact 
op met uw verzekeringsadviseur. Als specialist hebben 
we ongetwijfeld een oplossing die precies bij u past. 
U kunt ook uitgebreide informatie vinden op 
www.europeesche.nl

Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.

Postbus 12920, 1100 AX, Amsterdam

K.v.K. nummer 33010874

www.europeesche.nl
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Uw caravan of vouwkampeer-
wagen op maat verzekerd met 
de Caravanverzekering 
van Europeesche Verzekeringen
Als u er met uw caravan of vouwkampeerwagen op uit trekt, 
wilt u geen problemen. U wilt een zorgeloze vakantie en 
juist daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. 
Omdat uw caravan niet zomaar een standaardproduct 
is, biedt maatwerk de beste oplossing. Daarom kunt u 
de Caravanverzekering van de Europeesche naar eigen 
wens samenstellen. U betaalt alleen voor de dekking die 
u werkelijk nodig heeft. Zo is uw plezier verzekerd, op 
een voordelige manier. Van de Europeesche mag u dat 
verwachten. De Europeesche is al jaren de nummer één 
reisverzekeraar en recreatiespecialist bij uitstek.

Standaard met aansprakelijkheid 
en hulpverlening
Hoe uw verzekering ook is samengesteld, aansprakelijkheid 
is altijd meeverzekerd tot € 500.000,- per gebeurtenis. 
Ook hulpverlening in Nederland en Europa is standaard 
inbegrepen. Deze hulp wordt verzorgd door de Europeesche 
Hulplijn, die 24 uur per dag bereikbaar is op nummer 
+31 (0)20 65 15 777. Een geruststellend idee. Het gaat 
immers om uw vakantie!

Losse modules of compleet casco
U kunt uw caravan op een eenvoudige manier verzekeren 
tegen schade door aanrijding, brand/diefstal en storm. 
U kunt dit apart, maar ook in combinatie afsluiten. 
Wilt u een completere dekking, dan kunt u kiezen voor 
Caravan casco, eventueel aangevuld met de Topmodule.

Caravan casco
Met deze dekking bent u meteen beschermd tegen 
aanrijding, brand/diefstal en storm, maar ook tegen schade 
die per ongeluk wordt veroorzaakt door uzelf of door een 
andere onzekere gebeurtenis. Ook allerlei buitengewone 
kosten worden vergoed. Huur van een vervangend 
vakantieverblijf bijvoorbeeld. En de kosten van bewaking, 
vervoer, berging en opruiming na schade. Als terugreizen 
door een ongeval noodzakelijk is, worden ook deze kosten 
vergoed. Het standaard eigen risico bedraagt € 75,- per 
gebeurtenis. Door te kiezen voor een hoger eigen risico 
kunt u de scherpe premie nóg lager maken.

Nieuwwaarderegeling
Uw nieuwe caravan wordt door de Europeesche twee jaar 
lang tegen nieuwwaarde verzekerd. Pas daarna wordt een 
afschrijvingsregeling toegepast. Bent u tweede eigenaar, 
dan wordt bij verlies of total-loss twee jaar lang de aan-
koopwaarde van uw caravan vergoed. En bij de Topdekking 
liggen deze termijnen nog aanzienlijk hoger!

Caravan casco met Topmodule
Door uw Caravan casco aan te vullen met de Topmodule 
heeft u de meest complete verzekering die u zich kunt 
wensen. Er geldt géén eigen risico. Alle mogelijke aanvul-
lingen zijn inbegrepen. De nieuwwaardevergoeding duurt 
voor de caravan zeven jaar en voor luifel en voortent vijf jaar. 
Bovendien geldt een ruimere dekking voor kostbare zaken.

Voor stacaravans
Wanneer een stacaravan door een gedekte gebeurtenis 
verloren is gegaan, dekt de cascoverzekering ook de kosten 
van het herplaatsen van de caravan op de oorspronkelijke 
plek en het opnieuw aansluiten van gas, water, elektriciteit, 
telefoon, centraal antennesysteem en riolering. 

Uitbreidingen
Afhankelijk van uw behoefte kunt u uw Caravan casco van 
de Europeesche aanvullen met allerlei extra dekkingen. De 
uitbreiding Hagelschade zorgt voor volledige vergoeding 
van reparatiekosten na schade door hagel. Voortent/luifel/
aanbouw dekt uw externe accessoires. Met Inboedel zijn 
ook de bezittingen in de caravan verzekerd. En met de 
uitbrei ding Rechtsbijstand kunt u uw verzekering aanvullen 
met juridische hulp, bijvoorbeeld in het geval van schade-
claims bij letsel. Ook schade door niet-bedrijfsmatige 
verhuur kunt u verzekeren.

Scherpe premie
De Caravanverzekering van de Europeesche is een uit  -
ste kende keuze. Niet alleen vanwege de scherpe premie, 
maar ook door de uitstekende dekking-op-maat, inclusief 
hulpverlening door de Europeesche Hulplijn. De premie 
wordt berekend op basis van de gekozen dekkingen en 
de kenmerken van uw caravan. Zo geeft bijvoorbeeld een 
hagelbestendig dak 50% korting op de premie voor 
hagelschade. Op www.europeesche.nl kunt u eenvoudig 
uw premie berekenen.

Hulp bij schade of pech 
De Europeesche Hulplijn zorgt bij schade of pech zo 
nodig voor een vervangende bestuurder, vervoer naar 
Nederland, toezenden van onderdelen en een 
vervangende caravan. 
De Europeesche werkt in Nederland samen met Caravan 
Schade Select. Dit bedrijf heeft een haal- en brengservice 
en geeft uitgebreide FOCWA-garantie op reparaties. 
Gemakkelijk is bovendien dat de afwikkeling rechtstreeks 
tussen de reparateur en de Europeesche wordt geregeld.
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