
Kenmerken van de verzekeringen in het 

woonwagenpakket

De verzekeringen in het woonwagenpakket bieden een

goede bescherming van uw eigendommen. Hieronder

noemen we de belangrijkste kenmerken per dekking.

Woonwagenverzekering

• Woonwagens met een nieuwwaarde tot v 250.000,-

komen voor verzekering in aanmerking.

Voor woonwagens met een hogere nieuwwaarde dient 

vooraf contact opgenomen te worden.

• Uitgebreide dekking van de woonwagen tegen schade 

door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, storm, inbraak,

diefstal, vandalisme en neerslag.

• Glasschade is meeverzekerd; geëtst en gegraveerd glas 

tot v 500,-.

• Eigen risico voor stormschade v 250,- per gebeurtenis.

Pakketverzekering voor woonwagens

met aantrekkelijke bonuskorting!

Dit pakket biedt u veel voordelen

Naast de prima dekking van de verschillende verzekeringen

in dit pakket profiteert u van een aantal belangrijke plus-

punten:

• woonwagen, inboedel en aansprakelijkheid kunnen op 

één polis worden verzekerd;

• per pakket wordt slechts éénmaal poliskosten in rekening

gebracht;

• korting op de premie van zowel de woonwagen- als de 

inboedeldekking als de woonwagen Komo-keur 

gecertificeerd is;

• een unieke bonusregeling: 10% korting na een schadevrij

jaar op de premie voor de woonwagen- en inboedelver-

zekering. Deze korting kan oplopen tot maximaal 30%!;

• extra pakketvoordeel: bij verzekering van het complete 

pakket v 15,- premiekorting op aansprakelijkheidsdekking;

• gunstige afschrijvingsregeling voor de woonwagen.

Rialto. Tóch verzekerd

Uw woonwagen is een kostbaar bezit en moet dus goed worden beschermd. Rialto Verzekeringen heeft daarom 

speciaal voor woonwagens een pakketverzekering ontwikkeld waarmee woonwagen, inboedel en aansprakelijkheid

uitstekend kunnen worden verzekerd.

De Rialto pakketverzekering voor woonwagens biedt u een optimale bescherming. Naast een ruime dekking levert

het pakket nog meer voordelen op. Het woonwagenpakket is specifiek ontworpen voor eigenaren/bewoners van de

woonwagen die permanent geplaatst is op een door de gemeente toegewezen vaste standplaats.



• Schroei-, zeng- en smeltschaden zijn niet meeverzekerd.

Ook schade als gevolg van langzaam inwerkend vocht 

door onvoldoende onderhoud is niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

• Verzekerd is schade die is ontstaan tijdens de verzeke-

ringsduur en waarvoor de particuliere verzekerden 

aansprakelijk zijn.

• Schade aan zaken van anderen die verzekerde onder 

zich heeft, zijn van de dekking uitgesloten.

• Verzekerd bedrag v 1.000.000,- per gebeurtenis.

• Eigen risico van v 250,- per gebeurtenis.

• Eerste vijf jaar nieuwwaardevergoeding, daarna 

maandelijkse afschrijving van 0,45% tot het 11e jaar,

daarna vergoeding op basis van dagwaarde.

• Schade als gevolg van langzaam inwerkend vocht door 

onvoldoende onderhoud is niet gedekt.

Inboedelverzekering

• Verzekering van de inboedel die in de woonwagen 

aanwezig is tegen veel voorkomende risico’s als brand 

en blikseminslag, ontploffing, storm en neerslag.

• Diefstal is meeverzekerd, maar wel na braak aan de 

buitenzijde van de woonwagen; in dat geval geldt een 

eigen risico van v 250,- per gebeurtenis.

• Huurdersbelang is mee te verzekeren tot maximaal 

25% van het verzekerde bedrag voor inboedel.

• Maximaal verzekerbaar bedrag v 100.000,-.

• Kostbaarheden, lijfsieraden en kunstvoorwerpen zijn 

tot maximaal v 1.500,- verzekerd.

• Audio, audiovisuele- en computerapparatuur zijn 

verzekerd tot maximaal v 5.000,- per gebeurtenis.

• Vergoeding op basis van nieuwwaarde, tenzij de dag-

waarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde 

of de goederen onttrokken zijn aan het gebruik waar-

voor ze zijn bestemd.

• Niet meeverzekerd is elektriciteitsschade zoals het 

doorbranden van apparaten en leidingen.

• Geld en geldswaardig papier is uitgesloten van de 

dekking.

Rialto Verzekeringen 
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk

telefoon 0900-2742586
fax (070) 340 81 01
e-mail info@rialto.nl
website www.rialto.nl

Rialto Verzekeringen is een handelsnaam van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V.
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