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Dekkingsvariant

N.b. D = Dagwaarde, 5 j = 5 jaar nieuwwaardedekking, 

10 j = 10 jaar nieuwwaardedekking

Een nieuwwaardedekking kan alleen worden afge-

sloten voor een caravan met een bouwjaar jonger 

dan twee jaar. 

Dagwaarde-, 5 of 10 jaar nieuwwaardedekking

Uiteraard kunt u aan- en bijbouwsels, zoals voortenten, luifels en antennes, meeverzekeren. Inventaris 

of inboedel kunt u apart meeverzekeren tegen o.a. brand en diefstal. 

Of u nu een toercaravan, vouwwagen, stacaravan of 
een aanhangwagen heeft, Unigarant houdt rekening met 
uw wensen. Nieuwe of gebruikte caravans, wij hebben 
een verzekering die past bij uw situatie.

Korting

Dekkingen

verzekering

Caravan

U kunt kiezen uit drie dekkingen

dagwaardedekking: vergoeding van de dagwaarde bij totaal verlies

5 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het vijfde jaar

10 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het tiende jaar

U ontvangt 75% korting op de premie van de 

hagel- en stormschadedekking, indien uw toer-

caravan is voorzien van een hagelbestendig dak. 

Hieronder vallen toercaravans voorzien van SCM 

gecertificeerde hagelbestendige daken (vanaf 

bouwjaar 2005). Tevens vallen hieronder cara-

vans met een polyester dak met een bouwjaar 

tot en met 2004. Indien uw toercaravan een 

hagelbestendig dak heeft, vervalt uw eigen risico 

bij hagel- en stormschade.

Hagel- en stormschade
Naar wens kunt u de verzekering uitbreiden met 

dekking voor schade door hagel en storm. 

Rechtsbijstand
Met de optie ‘rechtsbijstand’ verzekert u zich 

van professionele ondersteuning in de vorm 

van verkeers-, straf- en contractrechtsbijstand. 

Mocht u in een gecompliceerde juridische situ-

atie verzeild raken omtrent uw caravanschade in 

binnen- of buitenland, dan bent u verzekerd van 

vakkundige rechtsbijstand.

Gratis vervangende caravan
Wanneer uw caravan tijdens of direct vooraf-

gaande aan uw vakantie wordt gestolen of door 

schade onbruikbaar wordt, krijgt u tot maximaal 

30 dagen gratis een vervangende caravan of 

mag u een andere accommodatie huren.

Doe uw voordeel met
Caravan Schade Select
Unigarant werkt samen met top schadeherstel-

bedrijven. Wanneer u uw schade laat repareren 

bij een met ons samenwerkend caravanscha-

deherstelbedrijf geniet u kosteloos van diverse 

voordelen.

De voordelen voor u
Na schadeherstel profiteert u van een gratis 

Periodieke Aanhangwagen en Caravankeuring 

of het gratis halen en brengen van de caravan. 

Bovendien ontvangt u na schadeherstel 2 + 2 

jaar FOCWA-garantie. Kijk voor meer informatie 

op: www.caravanschadeselect.nl

Optionele dekkingen

Uitgebreide dekkingen
De Unigarant Caravanverzekering kent een zeer 

uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed ver-

zekerd bent tegen de gevolgen van verkeers- en 

stallingschade, schade door brand, vandalisme, 

inbraakschade, overstroming, lawines, eigen 

gebrek (niet bij verzekering tegen dagwaarde) 

en diefstal. 

Type D 5 j 10 j

Toercaravan X X X

Stacaravan X X X

Vouwwagen X X

Aanhangwagen X

Hoge korting voor caravan 
met hagelbestendig dak



Dekkingsvariant

N.b. D = Dagwaarde, 5 j = 5 jaar nieuwwaardedekking, 

10 j = 10 jaar nieuwwaardedekking

Een nieuwwaardedekking kan alleen worden afge-

sloten voor een caravan met een bouwjaar jonger 

dan twee jaar. 

Dagwaarde-, 5 of 10 jaar nieuwwaardedekking

Uiteraard kunt u aan- en bijbouwsels, zoals voortenten, luifels en antennes, meeverzekeren. Inventaris 

of inboedel kunt u apart meeverzekeren tegen o.a. brand en diefstal. 

Of u nu een toercaravan, vouwwagen, stacaravan of 
een aanhangwagen heeft, Unigarant houdt rekening met 
uw wensen. Nieuwe of gebruikte caravans, wij hebben 
een verzekering die past bij uw situatie.

Korting

Dekkingen

verzekering

Caravan

U kunt kiezen uit drie dekkingen

dagwaardedekking: vergoeding van de dagwaarde bij totaal verlies

5 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het vijfde jaar

10 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het tiende jaar

U ontvangt 75% korting op de premie van de 

hagel- en stormschadedekking, indien uw toer-

caravan is voorzien van een hagelbestendig dak. 

Hieronder vallen toercaravans voorzien van SCM 

gecertificeerde hagelbestendige daken (vanaf 

bouwjaar 2005). Tevens vallen hieronder cara-

vans met een polyester dak met een bouwjaar 

tot en met 2004. Indien uw toercaravan een 

hagelbestendig dak heeft, vervalt uw eigen risico 

bij hagel- en stormschade.

Hagel- en stormschade
Naar wens kunt u de verzekering uitbreiden met 

dekking voor schade door hagel en storm. 

Rechtsbijstand
Met de optie ‘rechtsbijstand’ verzekert u zich 

van professionele ondersteuning in de vorm 

van verkeers-, straf- en contractrechtsbijstand. 

Mocht u in een gecompliceerde juridische situ-

atie verzeild raken omtrent uw caravanschade in 

binnen- of buitenland, dan bent u verzekerd van 

vakkundige rechtsbijstand.

Gratis vervangende caravan
Wanneer uw caravan tijdens of direct vooraf-

gaande aan uw vakantie wordt gestolen of door 

schade onbruikbaar wordt, krijgt u tot maximaal 

30 dagen gratis een vervangende caravan of 

mag u een andere accommodatie huren.

Doe uw voordeel met
Caravan Schade Select
Unigarant werkt samen met top schadeherstel-

bedrijven. Wanneer u uw schade laat repareren 

bij een met ons samenwerkend caravanscha-

deherstelbedrijf geniet u kosteloos van diverse 

voordelen.

De voordelen voor u
Na schadeherstel profiteert u van een gratis 

Periodieke Aanhangwagen en Caravankeuring 

of het gratis halen en brengen van de caravan. 

Bovendien ontvangt u na schadeherstel 2 + 2 

jaar FOCWA-garantie. Kijk voor meer informatie 

op: www.caravanschadeselect.nl

Optionele dekkingen

Uitgebreide dekkingen
De Unigarant Caravanverzekering kent een zeer 

uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed ver-

zekerd bent tegen de gevolgen van verkeers- en 

stallingschade, schade door brand, vandalisme, 

inbraakschade, overstroming, lawines, eigen 

gebrek (niet bij verzekering tegen dagwaarde) 

en diefstal. 

Type D 5 j 10 j

Toercaravan X X X

Stacaravan X X X

Vouwwagen X X

Aanhangwagen X
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Dekkingsvariant

N.b. D = Dagwaarde, 5 j = 5 jaar nieuwwaardedekking, 

10 j = 10 jaar nieuwwaardedekking

Een nieuwwaardedekking kan alleen worden afge-

sloten voor een caravan met een bouwjaar jonger 

dan twee jaar. 

Dagwaarde-, 5 of 10 jaar nieuwwaardedekking

Uiteraard kunt u aan- en bijbouwsels, zoals voortenten, luifels en antennes, meeverzekeren. Inventaris 

of inboedel kunt u apart meeverzekeren tegen o.a. brand en diefstal. 

Of u nu een toercaravan, vouwwagen, stacaravan of 
een aanhangwagen heeft, Unigarant houdt rekening met 
uw wensen. Nieuwe of gebruikte caravans, wij hebben 
een verzekering die past bij uw situatie.

Korting

Dekkingen

verzekering

Caravan

U kunt kiezen uit drie dekkingen

dagwaardedekking: vergoeding van de dagwaarde bij totaal verlies

5 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het vijfde jaar

10 jaar nieuwwaardedekking: vergoeding van de nieuwwaarde bij totaal verlies tot en met het tiende jaar

U ontvangt 75% korting op de premie van de 

hagel- en stormschadedekking, indien uw toer-

caravan is voorzien van een hagelbestendig dak. 

Hieronder vallen toercaravans voorzien van SCM 

gecertificeerde hagelbestendige daken (vanaf 

bouwjaar 2005). Tevens vallen hieronder cara-

vans met een polyester dak met een bouwjaar 

tot en met 2004. Indien uw toercaravan een 

hagelbestendig dak heeft, vervalt uw eigen risico 

bij hagel- en stormschade.

Hagel- en stormschade
Naar wens kunt u de verzekering uitbreiden met 

dekking voor schade door hagel en storm. 

Rechtsbijstand
Met de optie ‘rechtsbijstand’ verzekert u zich 

van professionele ondersteuning in de vorm 

van verkeers-, straf- en contractrechtsbijstand. 

Mocht u in een gecompliceerde juridische situ-

atie verzeild raken omtrent uw caravanschade in 

binnen- of buitenland, dan bent u verzekerd van 

vakkundige rechtsbijstand.

Gratis vervangende caravan
Wanneer uw caravan tijdens of direct vooraf-

gaande aan uw vakantie wordt gestolen of door 

schade onbruikbaar wordt, krijgt u tot maximaal 

30 dagen gratis een vervangende caravan of 

mag u een andere accommodatie huren.

Doe uw voordeel met
Caravan Schade Select
Unigarant werkt samen met top schadeherstel-

bedrijven. Wanneer u uw schade laat repareren 

bij een met ons samenwerkend caravanscha-

deherstelbedrijf geniet u kosteloos van diverse 

voordelen.

De voordelen voor u
Na schadeherstel profiteert u van een gratis 

Periodieke Aanhangwagen en Caravankeuring 

of het gratis halen en brengen van de caravan. 

Bovendien ontvangt u na schadeherstel 2 + 2 

jaar FOCWA-garantie. Kijk voor meer informatie 

op: www.caravanschadeselect.nl

Optionele dekkingen

Uitgebreide dekkingen
De Unigarant Caravanverzekering kent een zeer 

uitgebreide dekking, waarmee u altijd goed ver-

zekerd bent tegen de gevolgen van verkeers- en 

stallingschade, schade door brand, vandalisme, 

inbraakschade, overstroming, lawines, eigen 

gebrek (niet bij verzekering tegen dagwaarde) 

en diefstal. 

Type D 5 j 10 j

Toercaravan X X X

Stacaravan X X X

Vouwwagen X X

Aanhangwagen X

Hoge korting voor caravan 
met hagelbestendig dak
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