
BOVAG-caravanpolis©

Met de BOVAG-caravanpolis van Polis Direct bent u voordelig 
verzekerd tegen aantrekkelijke voorwaarden. U kunt kiezen voor 
een beperkte of een uitgebreide dekking. 

Beperkte dekking:
Met beperkte dekking bent u verzekerd voor:

•	 brand	en	ontploffing;

•	 diefstal	en	inbraak;

•	 storm	en	hagelschade;

•	 berging	en	opruiming;

•	 verhaalsrechtsbijstand;

•	 wettelijke	aansprakelijkheid	(tenzij	elders	verzekerd);

• herplaatsingskosten in geval van een stacaravan.

• U start met 10% no-claimkorting als u in het voorafgaande   

 jaar geen schade hebt gehad.

• Tot 7 jaar nieuwwaarde vergoed (vouwwagens 5 jaar).

• Voor een occasion krijgt u tot 2 jaar na aankoop 

 de aanschafprijs vergoed.

• Gratis vervangende caravan (tot 4 weken lang in 

 heel Europa).

• Premiekorting voor hagelbestendige daken.

• Ook bij beschadigingen die de functionaliteit van de caravan 

 niet verminderen, 

 zoals bijvoorbeeld hagelschade, krijgt u de reparatiekosten vergoed. 

• U kunt altijd bij uw vertrouwde BOVAG-bedrijf schade aan uw caravan 

 laten herstellen.

• Polis Direct verzorgt het opzeggen van uw huidige verzekering.

 Bovenstaande geldt voor de uitgebreide en beperkte dekking. 

AFM-inschrijvingsnummer 12010584



Uitgebreide dekking
Kiest u voor de uitgebreide dekking, dan bent u voor alle voornoemde zaken 

verzekerd plus aanrijdingsschade, vandalisme en enig ander van buiten komend 

onheil. Materiaal- en constructiefouten zijn ook meeverzekerd, zolang de caravan 

niet ouder is dan 3 jaar.

Tarieven
De tarieven zijn uitgedrukt in percentages van de nieuwwaarde.

   toercaravan/	 stacaravan	 korting	hagel-

	 	 	 vouwwagen	 	 	 bestendige	dak*

Beperkte dekking  1%  0,90%  0,20%

Uitgebreide dekking 1,95%  1,60%  0,25%

*Voor	SCM/TNO	gecertificeerde	caravans	en	voor	enkele	caravans	met	

AluFiberdaken en polyester daken.

Voor	verzekerde	bedragen	boven	€	20.000,-	geldt	een	premietoeslag	van	

15%.	De	maximale	te	verzekeren	waarde	is	€	45.000,-.

Polis Direct verzekert geen aanhangwagens met 2 assen. Wij accepteren uitsluitend 

privé gebruikte caravans voor recreatief gebruik. 

Eigen risico
Standaard	heeft	u	€	75,-	eigen	risico.	Voor	hagelschade	geldt		€	225,-	

extra eigen risico, tenzij de caravan is uitgerust met een overdak.

Diefstalbeveiliging
Schade door onvoldoende zorg is niet verzekerd. Dus zorg voor voldoende 

beveiliging als de caravan zonder toezicht wordt achtergelaten. Vanaf 

€	20.000,-	is	een	goedgekeurd	disselslot	en/of	goedgekeurde	wielklem	

verplicht.

Meer weten?
Alle informatie over onze BOVAG-caravanpolis vindt u op www.polisdirect.nl.

Direct een BOVAG-caravanpolis regelen?
Een BOVAG-caravanpolis is zo geregeld. Bel 024-366 56 60 of kijk op 

www.polisdirect.nl.



Polis Direct B.V

Postbus 7000

6503 GM  NIJMEGEN

Tel: 024-366 56 60

Fax: 024-366 55 08

www.polisdirect.nl



Fax-/aanvraagformulier BOVAG-caravanpolis

Telefoon 024-366 56 60          Fax 024-366 55 08

1 Gegevens verzekeringnemer (aanvrager)

Naam en voorletter(s)  .............................................................................................................................................  

Geboortedatum  .................................................. M/V

Adres  ................................................................................................................................................................................

Postcode en Plaats  ...................................................................................................................................................

Tel. nr.  ................................................................ E-mail  ...........................................................................................

2 Gegevens caravan

Soort caravan  O stacaravan  O toercaravan  O vouwwagen

Merk  ................................................................................  Model ...............................................................................

Bouwjaar  .......................................................................  Max. toelaatbaar gewicht ......................................

Kenteken  .......................................................................  Chassisnr.  ......................................................................

Aankoopdatum  ..........................................................

Meerdere assen/vier wielen  O nee  O ja  1e eigenaar  O nee  O ja

Diefstalbeveiliging  O nee  O ja                      O wielklem  O disselslot

(Merk/type beveiliging)  ..........................................................................................................................................

Vaste standplaats  O nee  O ja, adres  .............................................................................................................

Hagelbestendig dak  O nee  O ja  

3 Te verzekeren bedragen (oorspronkelijke nieuwprijzen)

Caravan  €  ................................

Voortenten en luifels  €  ................................      

Extra accessoires  €  ................................

Extra inventaris  €  ................................

  ___________

Totaal te verzekeren  €  ................................

4 Dekking

BOVAG-caravanpolis  O uitgebreid  O beperkt

Ingangsdatum verzekering  ............................................

DIT FORMULIER MAG 

UITSLUITEND INGEVULD 

WORDEN DOOR 

VERZEKERINGSNEMER.

(geldt uitsluitend voor caravans, niet voor vouwwagens)



Voorbeeld
Object    Nieuwwaarde

Toer-/stacaravan/vouwwagen	 €	 10.000

Voortent/luifels		 	 €	 		1.000

Extra	accessoires	 	 €	

Extra	inventaris		 	 €	 		1.000

Totaal	verzekerde	waarde	 €	 12.000

Dekking   Tarief

Uitgebreid	(1,95%)	 	 €	 						234,00

10% korting (indien geen schade) €		 -							23,40

Premie	(minimum	€45,-)		 €	 						210,60

7%	Assurantiebelasting		 €	 								14,74

Totaal	premie	 	 	 €	 						225,34
 

Uw premie
Object    Nieuwwaarde

Toer-/stacaravan/vouwwagen 

Voortent/luifels   

Extra accessoires  

Extra inventaris   

Totaal verzekerde waarde 

Dekking Tarief

  

10% korting (indien geen schade) 

Premie	(minimum	€45,-)		

7% Assurantiebelasting  

Totaal premie    

NB: Voor	verzekerde	bedragen	boven	€	20.000,-	geldt	een	premietoeslag	

van	15%.	De	maximale	te	verzekeren	waarde	is	€	45.000,-.

NB: Kijk voor de korting op hagelbestendige daken onder het kopje 

‘tarieven’ in deze folder. 



6 Premiebetaling

O Acceptgiro

O Automatische incasso (hierbij wordt Polis Direct gemachtigd voor automatische incasso)

Bank- of gironummer:  ...........................................................................

7 Bijzonderheden (onderstaande vragen s.v.p. met ja of nee beantwoorden)

Heeft een maatschappij u ooit een verzekering geweigerd of opgezegd? O nee  O ja

Zo ja, naam maatschappij en polisnummer ..................................................................................................

Heeft u schade gehad in de laatste drie jaar? O nee  O ja

Zo ja, wanneer:  ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Zijn er gevaar verhogende omstandigheden? O nee  O ja

Is verzekeringnemer of zijn meeverzekerden in de afgelopen 8 jaar  

strafrechtelijk veroordeeld? O nee  O ja

8 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord. En weet dat 

de wet bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is als onjuiste of onvolledige 

informatie wordt verschaft. Het is bekend dat de plicht om informatie te verschaffen  

alles omvat wat voor de beoordeling van het te verzekeren risico (inclusief informatie 

over verzekerden) van belang kan zijn. Als onjuiste of onvolledige informatie wordt 

verschaft, kan een schadevergoeding worden geweigerd.

Datum  ......................................................................................

Plaats ........................................................................................

Handtekening 
verzekeringnemer  .............................................................

uw BOVAG-caravanbedrijf


