
Verschillenkaart: Verzekering Kampeerauto Casco Beperkt 

Verschillen tussen voorwaarden model ZKCB 16-1 en KWA-CB 2019-01 

 

Let op: 

Voorheen stond in het voorwaardenmodel ZKCB 16-01 alleen de dekking Casco Beperkt omschreven. En waren er 

aparte voorwaarden voor de dekkingen WA, Ongevallen Inzittenden, Rechtsbijstand Motorrijtuigen en Schade 

Inzittenden. Nu staan al deze dekkingen in 1 voorwaardenmodel (KWA-CB 2019-01). In deze verschillenkaart 

beschrijven we alleen het verschil in de dekking Casco Beperkt. 

 

 

Onderwerp Wijziging in uw voorwaarden Wat betekent dit voor u? 

Reparatie bij 

economisch 

total loss 

Bij een economisch total loss zijn de 

reparatiekosten hoger dan de waarde van uw 

kampeerauto vlak voor de gebeurtenis min de 

waarde van de restanten. Normaal gesproken 

vergoeden wij dan dat verschil in waarde. 

 

U mag in dit geval toch de kampeerauto laten 

repareren tot maximaal het verzekerde bedrag 

op de polis. Maar dan moet u de schade wel 

laten repareren door een schadeherstelbedrijf 

dat door ons is geselecteerd. Doet u dat niet? 

Dan vergoeden wij het ‘normale’ verschil in 

waarde van de kampeerauto. Behalve als een 

geselecteerd herstelbedrijf de reparatie 

technisch niet kan uitvoeren en u daarom naar 

een ander herstelbedrijf moet. 

Is uw kampeerauto economisch total loss? Met 

andere woorden: zijn de reparatiekosten hoger dan 

de waarde van uw kampeerauto vlak voor de 

gebeurtenis min de waarde van de restanten? Dan 

mag u de schade toch laten repareren tot maximaal 

het verzekerde bedrag op de polis. Maar laat u de 

schade niet repareren bij een herstelbedrijf dat door 

ons is geselecteerd? Dan vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de kampeerauto. 

Behalve als een geselecteerd herstelbedrijf de 

reparatie technisch niet kan uitvoeren en u daarom 

naar een ander herstelbedrijf moet. 

 

Dit is een verruiming van de dekking. 

 

Let op: 

- Hebt/had u een clausule op uw polisblad staan 

waarin deze uitbreiding van de dekking al 

staat/stond? Dan verandert er praktisch gezien 

niets voor u. 

- Hebt u een clausule op uw polis staan, waarin 

staat dat we bij reparatie nooit meer vergoeden 

dan de waarde van het motorrijtuig vóór de 

gebeurtenis? Dan geldt deze verruiming van de 

dekking niet voor u en vergoeden wij niet meer 

dan het verschil in waarde van de kampeerauto. 

Uitsluitingen   

Uitsluiting 

wedstrijden of 

bijzondere 

evenementen 

U bent niet verzekerd: 

˗ tijdens het rijden of verblijven op een circuit 

(zoals de Nürburgring), ook als dit niet in 

wedstrijdverband is; 

˗ tijdens evenementen waarbij het door de 

afstanden en/of tijdsdruk nodig is om flink 

door te rijden, of waarbij extreme 

weersomstandigheden en/of een lange 

aaneengesloten rijduur een rol spelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de Carbage Run 

en de Arctic Challenge. 

De uitsluiting voor snelheidsritten en 

snelheidswedstrijden is verder aangescherpt. U 

bent niet verzekerd bij rijden op een circuit, zelfs als 

er geen sprake is van een wedstrijd. En ook niet 

tijdens bijzondere ritten zoals de Carbage Run en 

de Arctic Challenge. 

 


