
Caravanverzekering



Zonder zorgen op pad,waar en wanneer u 
maar wilt. De Proteq Caravanverzekering 

verzekert uw caravan of vouwwagen 
tegen schade en diefstal tijdens uw 

vakantie. Binnen en buiten Europa én 
tegen een lage premie.

Proteq Caravanverzekering

Kies de dekking die bij u past:
• Basisdekking
• Uitgebreide dekking
• Rechtsbijstanddekking



1. Welke caravans verzekert Proteq?

2.  Wat biedt de Basisdekking?

3. Welke extra’s biedt de Uitgebreide dekking?

4. Wat biedt de aanvullende Rechtsbijstanddekking?

5. Is de inboedel ook verzekerd?

6. Wat is verder nog belangrijk?

7. Hoe sluit ik de verzekering af?

8. Wat zijn de voordelen van de

Proteq Caravanverzekering?

9. Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

10. Wie is Proteq?

Proteq bespaart het u
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Proteq verzekert toercaravans en vouwwagens:
• met een maximale cataloguswaarde van € 25.000,- • niet ouder dan 25 jaar • die u 
gebruikt voor recreatie en niet voor vaste bewoning.

De Basisdekking verzekert uw toercaravan, vouwwagen en voortent (indien meever-
zekerd) tegen schade of verlies door:
• Brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag.
• Diefstal of verduistering.
• Andere onzekere gebeurtenissen.

Schadevergoeding
Is uw toercaravan of vouwwagen:
• Niet ouder dan een jaar: bij totaal verlies vergoeding van de nieuwwaarde.* 
•  Jonger dan 5 jaar: bij totaal verlies vergoeding van een percentage van de nieuwwaarde.
•  Ouder dan 5 jaar: bij totaal verlies vergoeding op basis van dagwaarde.

•  Is er geen sprake van totaalverlies, dan worden de reparatiekosten vergoed.
•  Bij schade aan de inboedel of inventaris is de vergoeding maximaal € 1.000,-.

  2. Wat biedt de Basisdekking?

  1.  Welke caravans verzekert Proteq?Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Basis

• Lage premie
• Prima dekking
• Voortent mee te
 verzekeren

De Uitgebreide dekking verzekert uw toercaravan en vouwwagen volgens de      
Basisdekking. Extra is dat u bij totaal verlies de nieuwwaarde* krijgt uitgekeerd bij een 
toercaravan of vouwwagen jonger dan 5 jaar. Ook is de schadevergoeding voor inboedel 
en inventaris hoger: maximaal € 2.000,-. 

  3.  Welke extra’s biedt de Uitgebreide dekking?

*Verminderd met de waarde van eventuele restanten.



Uw voordelen

Lage 
premiedekking.

Hulp bij 
schadevergoeding. 

En nogmaals: een 
zeer lage premie.

Uitgebreid

•  Inboedel tot  

 e2.000,- verzekerd
•  Ruime schadever- 
 goeding
• Nieuwwaarde wordt 
 vergoed tot 5 jaar

Met uw toercaravan of vouwwagen kunt u in situaties terechtkomen waarbij 

juridische bijstand noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het verhalen van (persoonlijke) 

schade die niet verzekerd is. Met deze aanvullende verzekering heeft u recht op 

rechtsbijstand en worden eventuele proceskosten vergoed. 

  4.  Wat biedt de aanvullende Rechtsbijstanddekking?

Ja, inboedel, inventaris en uw bagage zijn verzekerd. Ook de losse inventaris die u 

na de vakanties in de toercaravan of vouwwagen achterlaat, zoals kookapparatuur en tuin-

meubelen, is verzekerd. De Basisdekking verzekert voor maximaal € 1.000,- de inboedel. 

De Uitgebreide dekking verzekert dit voor maximaal € 2.000,-.

  5.  Is de inboedel ook verzekerd?

• Uw toercaravan of vouwwagen is binnen en buiten Europa verzekerd.

• Het eigen risico bij de Basis- en Uitgebreide dekking is slechts € 75,-.

• U kunt de voortent voor maximaal € 2.000,- meeverzekeren.

•  Niet meeverzekerd is; vervangend vervoer tijdens uw reis, waardepapieren, reis- 

 documenten, geld en sieraden. Sluit hiervoor de voordelige Proteq Doorlopende  

 Reisverzekering af.

  6.  Wat is verder nog belangrijk?



De voordelen voor u op een rij:

•  Zonder zorgen trekt u er op uit met uw toercaravan of vouwwagen. 

•   Uw toercaravan of vouwwagen is tegen een lage premie verzekerd.

•   Premiekorting bij een hagelbestendig dak.

•   U kiest de dekking die bij u past.

•   Snelle schadevergoeding.

•   De Proteq Caravanverzekering heeft uitstekende en heldere voorwaarden.

      8.  Wat zijn de voordelen van de Proteq Caravanverzekering? 

Sluit de polis direct af op www.proteq.nl. Of onderteken het aanvraagformulier en 

stuur dit naar ons op. U ontvangt uw polis vrijblijvend 14 dagen op zicht. 

       7. Hoe sluit ik de verzekering af?

“Wij trekken er geregeld op uit met onze caravan. Dus 
hebben we de caravan compleet ingericht en aangekleed. 
We moeten er niet aan denken dat we door diefstal of 
bijvoorbeeld storm nog eens extra kosten krijgen. Daarom 
hebben we onze caravan voor weinig geld, goed verzekerd 
bij Proteq. We geven ons geld liever uit aan een nieuwe 
vakantie!” De heer en mevrouw Van Niftrik uit Raalte.

Hagelbestendig 
dak = korting

Premiekorting



Proteq is 100% dochter van SNS REAAL 
0900-0776

Proteq: Altijd direct contact met onze klanten. We bieden onze verzekeringen      

rechtstreeks aan, dus zonder tussenpersonen. Via onze website, per post en via de      

telefoon. Daardoor maken we veel minder kosten. Dat ziet u terug in de aantrekkelijke 

premie.

Duidelijkheid
Onze verzekeringen en voorwaarden zijn simpel. U weet precies van tevoren wat wel en 

niet gedekt is. En niet pas op het moment dat u ons nodig heeft. Op www.proteq.nl vindt u 

de voorwaarden goed leesbaar gepresenteerd. Voor meer informatie over de verzekeringen 

van Proteq kunt u natuurlijk even bellen: 0900 – 0776 (e 0,10 per minuut) of kijken op 

www.proteq.nl.

  10. Wie is Proteq? 

U kunt ons op de volgende manieren bereiken: 

• Op internet: www.proteq.nl

• Telefonisch op: 0900 - 0776 (e 0,10 per minuut)

     9.  Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken? 
Proteq is een onderdeel van
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Er valt nog zoveel meer te besparen!

Umbriëllaan 10, 1702 AJ Heerhugowaard 
Postbus 600, 1800 AP Alkmaar  
www.proteq.nl

Auto | Caravan | Dier & Zorg | Overlijdensrisico | Rechtsbijstand | Reis | Uitvaart | Voogdij | Woon

Op Proteq.nl vindt u al onze andere voordelige verzekeringen.
Kom eens langs!


