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Verschillenkaart: Verzekering Caravan 

Verschillen tussen voorwaarden model SC6 en CV 2019-01 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Verzekerde 

gebeurtenissen 

Casco Select 

Op de Casco-Selectdekking zijn vandalisme 

en overige oorzaken van buitenaf (andere dan 

degene die apart zijn genoemd in de 

voorwaarden) ook verzekerd. 

Hebt u een casco Selectdekking? Dan bent u ook 

verzekerd voor schade door vandalisme of door 

overige oorzaken van buitenaf (andere dan degene 

die apart zijn genoemd in de voorwaarden). Dit is 

een verruiming van de dekking. 

Vrijheid van 

reparatie 

U mag niet meer zonder onze machtiging een 

schade laten herstellen. 

U mag een schade pas laten repareren na overleg 

met ons. 

Vergoeding als 

niet wordt 

gerepareerd 

Als u de schade niet liet repareren gaven wij 

voorheen een vergoeding van 50% van de 

vastgestelde reparatiekosten exclusief BTW. 

Dit is nu nog verder aangescherpt, met name 

voor oudere caravans. 

Laat u een schade niet repareren? Dan vergoeden 

wij slechts een gedeelte van de vastgestelde 

reparatiekosten exclusief BTW. Die vergoeding 

wordt lager naarmate uw caravan ouder is. Als uw 

caravan ouder is dan 10 jaar is dit nog 25%. 

Eigen risico 

hagelschade 

Volgens de oude voorwaarden gold er een 

apart eigen risico voor hagelschade. Dat is nu 

niet meer zo. Voor hagelschade geldt 

hetzelfde eigen risico als voor andere schade. 

Maar er gelden wel enkele bepalingen die het 

eigen risico kunnen verminderen. 

Hebt u hagelschade? Dan geldt er geen afwijkend 

eigen risico meer. Voor hagelschade geldt hetzelfde 

eigen risico als voor andere schade. 

 

Hebt u een hagelbestendig dak? Dan verlagen wij 

het eigen risico met € 75. Bestaat de buitenkant 

van uw caravan helemaal uit hagelbestendig 

materiaal? Dan geldt er geen eigen risico. 

Verplichtingen In sommige gevallen moet u meer dan 

voorheen aan bepaalde verplichtingen 

voldoen. Deze verplichtingen zijn nu duidelijker 

beschreven. 

U moet bijvoorbeeld direct, maar uiterlijk binnen 14 

dagen, aangifte doen als de schade ontstaat door 

inbraak of vandalisme of door toedoen van 

onbekenden. Ook moet u meewerken om de 

namen van getuigen te achterhalen. 

Kosten om 

schade te 

voorkomen of 

te beperken 

Neemt u maatregelen om een dreigende 

schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor 

maakt. 

Dit is een verruiming van de dekking. U bent 

standaard verzekerd voor deze kosten. U moet 

deze kosten wel kunnen aantonen. 
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Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Inventaris en 

reisbagage: 

verzekerde 

spullen 

˗ De maximale vergoeding voor beeld-, 

geluids- en computerapparatuur is 

verhoogd naar € 2.500. 

˗ In de oude voorwaarden vielen onder 

inventaris en reisbagage ook zaken die 

buiten in de omgeving van de caravan 

werden gebruikt zoals stoeltjes, tafeltjes en 

veldbedden. Dat is nu niet meer zo. 

˗ Fietsen en andere voertuigen zijn niet meer 

verzekerd. 

˗ U bent verzekerd voor schade aan een surf- 

of zeilplank, een opblaasbare boot of een 

kano voor maximaal € 250. Voorheen 

waren deze vaartuigen niet verzekerd. 

˗ Sieraden en kostbaarheden waren 

verzekerd voor maximaal € 250. Ze zijn nu 

niet meer verzekerd. 

˗ U bent verzekerd voor diefstal van of schade aan 

beeld-, geluids- en computerapparatuur tot 

maximaal € 2.500. Dit is een verruiming van de 

dekking. 

˗ Zaken die buiten in de omgeving van de caravan 

werden gebruikt zoals stoeltjes, tafeltjes en 

veldbedden zijn niet meer verzekerd. Dit is een 

beperking van de dekking. 

˗ Fietsen en andere voertuigen zijn niet meer 

verzekerd. Dit is een beperking van de dekking. 

˗ Voor een surf- of zeilplank, een opblaasbare boot 

of een kano vergoeden wij maximaal € 250. Dit is 

een verruiming van de dekking. 

˗ Sieraden en kostbaarheden zijn niet meer 

verzekerd. Dit is een beperking van de dekking. 

Diefstal van 

inventaris of 

reisbagage 

In de oude voorwaarden stonden geen 

specifieke bepalingen voor diefstal van de 

inventaris of reisbagage uit een voortent of uit 

de aanbouw. Alleen dat daarvoor de beste 

maatregelen ter voorkoming moesten worden 

genomen. 

Wordt uw inventaris of reisbagage gestolen uit een 

voortent of uit de aanbouw? Dan vergoeden wij: 

˗ maximaal € 500; 

˗ geen kostbare zaken. 

En er geldt nog steeds dat u goed voor uw 

inventaris of reisbagage moet zorgen en er niet 

onvoorzichtig mee moet zijn. 

 


