5 Wordt de caravan uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruikt?
 ja
 nee, ook voor
6 Verblijft de caravan langer dan 3 maanden per jaar in het buitenland?
 nee
 ja, in
Hoe lang per jaar
7 Wilt u 'particulier' verhuur meeverzekeren?
 nee
 ja
8 Waar wordt de caravan gewoonlijk gestald?
straat
plaats
9 Heeft de caravan een vaste standplaats?
 nee
 ja
straat
plaats
10 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan met vraag 11)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden (toeslag 3%)
 per 3 maanden (toeslag 4%)
 per maand (toeslag 5%)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
11 Premiebetaling Pakketpolis
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden
 per 3 maanden
 per maand
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
Let op! Vraag 11 volledig invullen
12 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja, graag toelichten
Ondergetekende verklaart dat:
- de te verzekeren caravan in goede staat van onderhoud verkeert en vrij van schade is
- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van
verzekeraar en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.
- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg
hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het
aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Dekking
Toercaravan Vouwkampeerwagen Stacaravan
Caravan casco*
11 ‰
9,5 ‰
8,5 ‰
* de meest uitgebreide dekking inclusief o.a. brand/diefstal, storm en
aanrijding
Uitbreiding Hagelschade

4‰

1‰

5‰

Uitbreiding nieuwwaarde-uitkering
Deze optie geldt alleen voor caravans die niet ouder zijn dan 3 jaar en
waarvan de verzekeringnemer de eerste eigenaar is. De toeslag voor
de optie 5 jaar nieuwwaarde-uitkering bij de dekking Caravan casco
bedraagt 30%.
óf de modules
● Brand/diefstal
● Storm
● Aanrijding

4‰
1‰
5‰

3,5 ‰
1‰
3,5 ‰

5‰
2‰
n.v.t

Rijvaardigheidskorting
Een erkende caravanrijvaardigheidsopleiding geeft 10% korting op de
Caravan casco-premie.
Over de premie wordt 7% assurantiebelasting geheven.
De poliskosten bedragen € 3,50.
Voorwaarden en premies zijn van toepassing met ingang van
februari 2003.

PREVENTIE

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN
Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én
aan de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan
ook verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier. Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen
van de Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

CARAVAN
VERZEKERING

Caravans, niet ouder dan 5 jaar, dienen op het moment dat zij
zonder toezicht worden achtergelaten, te zijn voorzien van een
TNO-goedgekeurd koppelingslot.
Als de nieuwwaarde meer bedraagt dan € 15.000,- dient bovendien
een TNO-goedgekeurde wielklem te zijn gemonteerd. Uw
verzekeringsadviseur kan u over de goedgekeurde merken en typen
informeren.
Diefstalpreventiemateriaal is gratis meeverzekerd.

Uitbreiding Inboedel, voortent/luifel, aanbouw
(per € 500,- huidige cataloguswaarde)

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Uitbreiding Caravanrechtsbijstand: € 10,- per polis.

Attentie
Als u de Caravanverzekering afsluit als onderdeel van de
Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op.
Zoals een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten
en termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt.
Vanaf 2 verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor
meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Minimumpremie: € 35,-.

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Hiervoor geldt
hetzelfde promillage als genoemd bij de betreffende dekking. De
toeslag voor de uitbreiding Nieuwwaardetermijn is hierop niet van
toepassing. De uitbreiding Hagelschade is niet van toepassing op de
inboedel.

Uw verzekeringsadviseur.

KORTINGEN
Extra eigen risico
Kiest u voor een extra eigen risico dan zijn de volgende kortingen
op de premie van toepassing:
● extra eigen risico € 125,10%
● extra eigen risico € 250,20%
● extra eigen risico € 500,30%

Plezier verzekerd

610-062 01-03

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

PREMIE

Plezier verzekerd

+ + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + + E U R O P E E S C H E

V E R Z E K E R I N G E N + + +

DE CARAVANVERZEKERING
Een caravan is beslist geen standaard product. Een
goede verzekering voor de caravaneigenaar moet
maatwerk zijn, want u geniet op uw eigen manier van uw
caravan. De verzekering moet precies passen bij uw

VERZEKERINGSGEBIED
●
●

Nederland, België, Luxemburg en tot 100 km van de Nederlandse
grens in Duitsland
Vouw- en toercaravans zijn bovendien gedurende 6 maanden
verzekerd in Europa en de niet-Europese landen aan de
Middellandse Zee.

CONTRACTDUUR
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

DEKKING
De Europeesche heeft een complete Caravanverzekering, die perfect
past bij uw caravan. U kunt de verzekering met verschillende modules
precies op maat maken. Hulpverlening en aansprakelijkheid zijn altijd
standaard meeverzekerd.
Hulpverlening (standaard meeverzekerd)
De hulpverlening wordt verzorgd door alarmcentrale SOS
International en bestaat, bij uitval van de caravan, onder andere uit:
● toezending van onderdelen
● het eventuele vervoer naar een adres in Nederland
● het inzetten van een vervangende bestuurder
● het ter beschikking stellen van een vervangende caravan tijdens
de vakantie
Wettelijke aansprakelijkheid (standaard meeverzekerd)
De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd tot € 500.000,- per
gebeurtenis. De zekerheidstelling is meeverzekerd tot € 12.500,-.
Complete Caravan casco dekking
Als u uw caravan zo uitgebreid mogelijk wilt verzekeren kies dan
voor de Caravan casco dekking. Naast wettelijke aansprakelijkheid en
hulpverlening bent u dan ook verzekerd tegen schade door:
● brand/diefstal
● storm
● aanrijding
● eigen gebrek en/of constructie- of materiaalfouten.

behoeften en wensen. U kiest de dekkingen die bij ùw
situatie passen en betaalt ook alleen voor de dekkingen
die u wilt verzekeren. Zo heeft u een caravanverzekering
op maat en betaalt u niet te veel!
Ook is er vergoeding voor:
● buitengewone kosten
● huur vervangend vakantieverblijf, maximaal € 125,- per dag,
per gebeurtenis maximaal € 1.250,● kosten van bewaking en vervoer, berging en opruiming na schade
● kosten van een eventueel noodzakelijke terugreis.
De dekking Caravan casco kan worden uitgebreid met:
● Hagelschade
● Nieuwwaardetermijn
Hagelschade
Het is bij de Caravan casco dekking ook mogelijk schade veroorzaakt
door hagel tegen een geringe premie mee te verzekeren.
● het eigen risico bedraagt € 150,-. Schadevaststelling is op basis
van waardevermindering, tenzij de functionaliteit van de caravan
is aangetast. Bij schadevaststelling op basis van waardevermindering of vervanging van een totaal beschadigd dak door een z.g.
hagelbestendig dak, vervalt dit eigen risico.
Nieuwwaardetermijn
U kunt zelf bepalen hoeveel jaar nieuwwaarde bij totaal verlies of
diefstal wordt vergoed. Standaard is dit 1 jaar. Uitbreiding is mogelijk
naar 5 jaar. Voor de optie 5 jaar nieuwwaarde komen alleen caravans in
aanmerking die niet ouder zijn dan 3 jaar en waarvan de
verzekeringnemer de eerste eigenaar is.
Inboedel, caravanrechtsbijstand en voortent/luifel, aanbouw zijn mee te
verzekeren (zie Uitbreidingen). Door voor een extra eigen risico te
kiezen krijgt u korting op de premie.
Caravanverzekering in modules
De Europeesche biedt u ook de mogelijkheid zelf uw Caravanverzekering samen te stellen. Zo kiest u alleen voor de dekkingen die u
nodig heeft. Naast de standaard dekking voor wettelijke
aansprakelijkheid en hulpverlening, kunt u uw verzekering op maat
maken met de modules:
● Brand/diefstal
● Storm
● Aanrijding

Brand/diefstal
Wilt u naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening alleen
de risico's van brand en diefstal verzekeren, dan kiest u voor de
module 'Brand/diefstal'.
Storm
U kunt naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening ook
uitsluitend het risico van stormschade verzekeren met de module
'Storm'.
Aanrijding
Wilt u naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening ook de
schade aan de caravan verzekeren die door een aanrijding is ontstaan,
kies dan voor de module 'Aanrijding'. Een belangrijke dekking als u
regelmatig met de caravan of vouwwagen op pad gaat.
Bovengenoemde modules zijn ook onderling te combineren. En
inboedel, caravanrechtsbijstand en voortent/luifel, aanbouw zijn mee
te verzekeren (zie Uitbreidingen). Door voor een extra eigen risico te
kiezen krijgt u korting op de premie.

UITBREIDINGEN
U kunt bij de Caravanverzekering de volgende uitbreidingen kiezen:
● Inboedel
● Voortent/luifel, aanbouw
● Caravanrechtsbijstand
Inboedel
Ook de inboedel is tegen dezelfde risico's als de caravan mee te
verzekeren. Onder inboedel wordt de gehele huishoudelijke inboedel
gerekend die zich in de caravan of meeverzekerde voortent bevindt.
De inboedel omvat ook alle zaken die tijdens de reis worden meegenomen voor particulier gebruik waaronder de caravanaccessoires,
zoals caravanmover, (schotel)antennes en fietsenrekken. Zaken als
geld, reisdocumenten, brillen en contactlenzen zijn niet verzekerd.
● de inboedel is op basis van nieuwwaarde verzekerd, tenzij de
dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is
● kostbare zaken zoals sieraden en horloges worden tot
maximaal 30% van het verzekerd bedrag inboedel vergoed
● diefstal uit de voortent is gemaximeerd tot € 500,- per
gebeurtenis.

Voortent/luifel, aanbouw
De voortent/luifel of aanbouw (stacaravans) zijn tegen dezelfde
risico's als de caravan mee te verzekeren.
● de voortent is voor 1 jaar op basis van nieuwwaarde verzekerd,
daarna geldt een vaste afschrijving per maand. Als bij de
caravandekking is gekozen voor een nieuwwaardetermijn van 5
jaar, dan is de voortent/luifel gedurende de eerste 5 jaar op
basis van nieuwwaarde verzekerd.
● de aanbouw is altijd op basis van dagwaarde verzekerd.
Caravanrechtsbijstand
De verzekering is uit te breiden met Caravanrechtsbijstand, voor
alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de caravan (onder
andere verhaals- en contractrechtsbijstand).

SCHADEVERGOEDING
Bij gedeeltelijke schade worden bij reparatie de herstelkosten
uitgekeerd. Bij kleine beschadigingen die de functionaliteit van de
caravan niet aantasten, wordt een bedrag aan waardevermindering
vastgesteld.
Als bij beschadiging niet binnen 6 maanden tot reparatie wordt
overgegaan, zal 50% van de herstelkosten (exclusief BTW) worden
vergoed.
Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt € 75,- per gebeurtenis.
Als u kiest voor een extra eigen risico dan ontvangt u een korting op
de premie (zie Kortingen).
Samenwerking FOCWA herstelbedrijven
Als verzekerde een gedekte schade laat repareren bij één van de deelnemende FOCWA caravanherstelbedrijven, gelden de volgende
voordelen:
● haal- en brengservice (binnen straal van 50 km)
● een FOCWA 2 + 2 jaar garantie op de reparatie
● geen financiële rompslomp want de Europeesche en het
herstelbedrijf regelen de afwikkeling onderling.
Een lijst van de deelnemende bedrijven kunt u vinden op www.focwa.nl

UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is schade onder andere veroorzaakt door:
● hoge waterstand en overstroming in Nederland, België,
Luxemburg en tot 100 kilometer van de Nederlandse grens in
Duitsland
● onvoldoende onderhoud. Hiervan is onder meer sprake indien
onderstel, opbouw, gasinstallatie en elektrische bedrading niet
effectief deskundig zijn onderhouden.
● onvoldoende zorg, waartoe onder meer wordt gerekend: het
rijden met storm, het onvoldoende beschermen tegen
bevriezing en het achterlaten van kostbare zaken
● langzaam inwerkende milieu- en weersinvloeden

AANVRAAG CARAVANVERZEKERING
Naam verzekeringsadviseur
Betreft:

agentennummer
 nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

 ja

 nee

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum
Is voorlopige dekking verleend?

 nee

 ja, datum
 uw verzekeringsadviseur

door

 de Europeesche

1 Verzekeringnemer
naam en voorletters

geboortedatum

straat

huisnummer

plaats

postcode

telefoonnummer

nationaliteit

huidig beroep

bank-/gironummer

m v

2 Vorige verzekering/schadevrije jaren
Is dit de eerste caravanverzekering van de aanvrager?
 nee
 ja
Naam vorige verzekeraar
polisnummer vorige verzekeraar
 nee
 ja*
Heeft u in de laatste 5 jaar (diefstal)schade aan of met een caravan gehad?
*indien met 'ja' beantwoord, graag toelichten
 nee
 ja, s.v.p. kopie-certificaat/diploma meesturen
Heeft u een rijvaardigheidsopleiding caravanrijden gevolgd?
3 Te verzekeren caravan
merk
chassisnummer
bouwjaar
afmetingen
soort caravan:
Bent u eigenaar?
Bent u de eerste eigenaar?
Huidige cataloguswaarde:

type
kenteken/registratienummer
modeljaar
m
gewicht
kg
 stacaravan
 toercaravan in gebruik als stacaravan

lengte
m
breedte
 toercaravan
 vouwkampeerwagen
 anders, te weten:
 ja
 nee, graag toelichten
 ja
 nee
€
(caravan inclusief vaste inventaris en toebehoren)

4 Gewenste dekking
 Caravan casco
óf de modules
 Brand/diefstal
 Storm
 Aanrijding

Uitbreidingen
 Voortent/luifel
 Aanbouw
 Inboedel
 Caravanrechtsbijstand
 Extra eigen risico

nieuwwaardetermijn
hagelschade meeverzekeren

 1 jaar (standaard)
 ja

huidige cataloguswaarde
huidige cataloguswaarde
totale nieuwwaarde

€
€
€

 € 125,-

 € 500,-

 € 250,-

 5 jaar
 nee
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DE CARAVANVERZEKERING
Een caravan is beslist geen standaard product. Een
goede verzekering voor de caravaneigenaar moet
maatwerk zijn, want u geniet op uw eigen manier van uw
caravan. De verzekering moet precies passen bij uw

VERZEKERINGSGEBIED
●
●

Nederland, België, Luxemburg en tot 100 km van de Nederlandse
grens in Duitsland
Vouw- en toercaravans zijn bovendien gedurende 6 maanden
verzekerd in Europa en de niet-Europese landen aan de
Middellandse Zee.

CONTRACTDUUR
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

DEKKING
De Europeesche heeft een complete Caravanverzekering, die perfect
past bij uw caravan. U kunt de verzekering met verschillende modules
precies op maat maken. Hulpverlening en aansprakelijkheid zijn altijd
standaard meeverzekerd.
Hulpverlening (standaard meeverzekerd)
De hulpverlening wordt verzorgd door alarmcentrale SOS
International en bestaat, bij uitval van de caravan, onder andere uit:
● toezending van onderdelen
● het eventuele vervoer naar een adres in Nederland
● het inzetten van een vervangende bestuurder
● het ter beschikking stellen van een vervangende caravan tijdens
de vakantie
Wettelijke aansprakelijkheid (standaard meeverzekerd)
De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd tot € 500.000,- per
gebeurtenis. De zekerheidstelling is meeverzekerd tot € 12.500,-.
Complete Caravan casco dekking
Als u uw caravan zo uitgebreid mogelijk wilt verzekeren kies dan
voor de Caravan casco dekking. Naast wettelijke aansprakelijkheid en
hulpverlening bent u dan ook verzekerd tegen schade door:
● brand/diefstal
● storm
● aanrijding
● eigen gebrek en/of constructie- of materiaalfouten.

behoeften en wensen. U kiest de dekkingen die bij ùw
situatie passen en betaalt ook alleen voor de dekkingen
die u wilt verzekeren. Zo heeft u een caravanverzekering
op maat en betaalt u niet te veel!
Ook is er vergoeding voor:
● buitengewone kosten
● huur vervangend vakantieverblijf, maximaal € 125,- per dag,
per gebeurtenis maximaal € 1.250,● kosten van bewaking en vervoer, berging en opruiming na schade
● kosten van een eventueel noodzakelijke terugreis.
De dekking Caravan casco kan worden uitgebreid met:
● Hagelschade
● Nieuwwaardetermijn
Hagelschade
Het is bij de Caravan casco dekking ook mogelijk schade veroorzaakt
door hagel tegen een geringe premie mee te verzekeren.
● het eigen risico bedraagt € 150,-. Schadevaststelling is op basis
van waardevermindering, tenzij de functionaliteit van de caravan
is aangetast. Bij schadevaststelling op basis van waardevermindering of vervanging van een totaal beschadigd dak door een z.g.
hagelbestendig dak, vervalt dit eigen risico.
Nieuwwaardetermijn
U kunt zelf bepalen hoeveel jaar nieuwwaarde bij totaal verlies of
diefstal wordt vergoed. Standaard is dit 1 jaar. Uitbreiding is mogelijk
naar 5 jaar. Voor de optie 5 jaar nieuwwaarde komen alleen caravans in
aanmerking die niet ouder zijn dan 3 jaar en waarvan de
verzekeringnemer de eerste eigenaar is.
Inboedel, caravanrechtsbijstand en voortent/luifel, aanbouw zijn mee te
verzekeren (zie Uitbreidingen). Door voor een extra eigen risico te
kiezen krijgt u korting op de premie.
Caravanverzekering in modules
De Europeesche biedt u ook de mogelijkheid zelf uw Caravanverzekering samen te stellen. Zo kiest u alleen voor de dekkingen die u
nodig heeft. Naast de standaard dekking voor wettelijke
aansprakelijkheid en hulpverlening, kunt u uw verzekering op maat
maken met de modules:
● Brand/diefstal
● Storm
● Aanrijding

Brand/diefstal
Wilt u naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening alleen
de risico's van brand en diefstal verzekeren, dan kiest u voor de
module 'Brand/diefstal'.
Storm
U kunt naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening ook
uitsluitend het risico van stormschade verzekeren met de module
'Storm'.
Aanrijding
Wilt u naast wettelijke aansprakelijkheid en hulpverlening ook de
schade aan de caravan verzekeren die door een aanrijding is ontstaan,
kies dan voor de module 'Aanrijding'. Een belangrijke dekking als u
regelmatig met de caravan of vouwwagen op pad gaat.
Bovengenoemde modules zijn ook onderling te combineren. En
inboedel, caravanrechtsbijstand en voortent/luifel, aanbouw zijn mee
te verzekeren (zie Uitbreidingen). Door voor een extra eigen risico te
kiezen krijgt u korting op de premie.

UITBREIDINGEN
U kunt bij de Caravanverzekering de volgende uitbreidingen kiezen:
● Inboedel
● Voortent/luifel, aanbouw
● Caravanrechtsbijstand
Inboedel
Ook de inboedel is tegen dezelfde risico's als de caravan mee te
verzekeren. Onder inboedel wordt de gehele huishoudelijke inboedel
gerekend die zich in de caravan of meeverzekerde voortent bevindt.
De inboedel omvat ook alle zaken die tijdens de reis worden meegenomen voor particulier gebruik waaronder de caravanaccessoires,
zoals caravanmover, (schotel)antennes en fietsenrekken. Zaken als
geld, reisdocumenten, brillen en contactlenzen zijn niet verzekerd.
● de inboedel is op basis van nieuwwaarde verzekerd, tenzij de
dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde is
● kostbare zaken zoals sieraden en horloges worden tot
maximaal 30% van het verzekerd bedrag inboedel vergoed
● diefstal uit de voortent is gemaximeerd tot € 500,- per
gebeurtenis.

Voortent/luifel, aanbouw
De voortent/luifel of aanbouw (stacaravans) zijn tegen dezelfde
risico's als de caravan mee te verzekeren.
● de voortent is voor 1 jaar op basis van nieuwwaarde verzekerd,
daarna geldt een vaste afschrijving per maand. Als bij de
caravandekking is gekozen voor een nieuwwaardetermijn van 5
jaar, dan is de voortent/luifel gedurende de eerste 5 jaar op
basis van nieuwwaarde verzekerd.
● de aanbouw is altijd op basis van dagwaarde verzekerd.
Caravanrechtsbijstand
De verzekering is uit te breiden met Caravanrechtsbijstand, voor
alles wat speelt rond het bezit en gebruik van de caravan (onder
andere verhaals- en contractrechtsbijstand).

SCHADEVERGOEDING
Bij gedeeltelijke schade worden bij reparatie de herstelkosten
uitgekeerd. Bij kleine beschadigingen die de functionaliteit van de
caravan niet aantasten, wordt een bedrag aan waardevermindering
vastgesteld.
Als bij beschadiging niet binnen 6 maanden tot reparatie wordt
overgegaan, zal 50% van de herstelkosten (exclusief BTW) worden
vergoed.
Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt € 75,- per gebeurtenis.
Als u kiest voor een extra eigen risico dan ontvangt u een korting op
de premie (zie Kortingen).
Samenwerking FOCWA herstelbedrijven
Als verzekerde een gedekte schade laat repareren bij één van de deelnemende FOCWA caravanherstelbedrijven, gelden de volgende
voordelen:
● haal- en brengservice (binnen straal van 50 km)
● een FOCWA 2 + 2 jaar garantie op de reparatie
● geen financiële rompslomp want de Europeesche en het
herstelbedrijf regelen de afwikkeling onderling.
Een lijst van de deelnemende bedrijven kunt u vinden op www.focwa.nl

UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is schade onder andere veroorzaakt door:
● hoge waterstand en overstroming in Nederland, België,
Luxemburg en tot 100 kilometer van de Nederlandse grens in
Duitsland
● onvoldoende onderhoud. Hiervan is onder meer sprake indien
onderstel, opbouw, gasinstallatie en elektrische bedrading niet
effectief deskundig zijn onderhouden.
● onvoldoende zorg, waartoe onder meer wordt gerekend: het
rijden met storm, het onvoldoende beschermen tegen
bevriezing en het achterlaten van kostbare zaken
● langzaam inwerkende milieu- en weersinvloeden

AANVRAAG CARAVANVERZEKERING
Naam verzekeringsadviseur
Betreft:

agentennummer
 nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

 ja

 nee

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum
Is voorlopige dekking verleend?

 nee

 ja, datum
 uw verzekeringsadviseur

door

 de Europeesche

1 Verzekeringnemer
naam en voorletters

geboortedatum

straat

huisnummer

plaats

postcode

telefoonnummer

nationaliteit

huidig beroep

bank-/gironummer

m v

2 Vorige verzekering/schadevrije jaren
Is dit de eerste caravanverzekering van de aanvrager?
 nee
 ja
Naam vorige verzekeraar
polisnummer vorige verzekeraar
 nee
 ja*
Heeft u in de laatste 5 jaar (diefstal)schade aan of met een caravan gehad?
*indien met 'ja' beantwoord, graag toelichten
 nee
 ja, s.v.p. kopie-certificaat/diploma meesturen
Heeft u een rijvaardigheidsopleiding caravanrijden gevolgd?
3 Te verzekeren caravan
merk
chassisnummer
bouwjaar
afmetingen
soort caravan:
Bent u eigenaar?
Bent u de eerste eigenaar?
Huidige cataloguswaarde:

type
kenteken/registratienummer
modeljaar
m
gewicht
kg
 stacaravan
 toercaravan in gebruik als stacaravan

lengte
m
breedte
 toercaravan
 vouwkampeerwagen
 anders, te weten:
 ja
 nee, graag toelichten
 ja
 nee
€
(caravan inclusief vaste inventaris en toebehoren)

4 Gewenste dekking
 Caravan casco
óf de modules
 Brand/diefstal
 Storm
 Aanrijding

Uitbreidingen
 Voortent/luifel
 Aanbouw
 Inboedel
 Caravanrechtsbijstand
 Extra eigen risico

nieuwwaardetermijn
hagelschade meeverzekeren

 1 jaar (standaard)
 ja

huidige cataloguswaarde
huidige cataloguswaarde
totale nieuwwaarde

€
€
€

 € 125,-

 € 500,-

 € 250,-

 5 jaar
 nee

5 Wordt de caravan uitsluitend voor recreatieve doeleinden gebruikt?
 ja
 nee, ook voor
6 Verblijft de caravan langer dan 3 maanden per jaar in het buitenland?
 nee
 ja, in
Hoe lang per jaar
7 Wilt u 'particulier' verhuur meeverzekeren?
 nee
 ja
8 Waar wordt de caravan gewoonlijk gestald?
straat
plaats
9 Heeft de caravan een vaste standplaats?
 nee
 ja
straat
plaats
10 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan met vraag 11)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden (toeslag 3%)
 per 3 maanden (toeslag 4%)
 per maand (toeslag 5%)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
11 Premiebetaling Pakketpolis
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden
 per 3 maanden
 per maand
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
Let op! Vraag 11 volledig invullen
12 Overige mededelingen
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja, graag toelichten
Ondergetekende verklaart dat:
- de te verzekeren caravan in goede staat van onderhoud verkeert en vrij van schade is
- hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is ondergetekende bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van
verzekeraar en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden wanneer dit nog niet is gebeurd.
- mede gelet op artikel 251 Wetboek van Koophandel, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Toelichting: artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg
hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt ten behoeve van het
aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het
Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Dekking
Toercaravan Vouwkampeerwagen Stacaravan
Caravan casco*
11 ‰
9,5 ‰
8,5 ‰
* de meest uitgebreide dekking inclusief o.a. brand/diefstal, storm en
aanrijding
Uitbreiding Hagelschade

4‰

1‰

5‰

Uitbreiding nieuwwaarde-uitkering
Deze optie geldt alleen voor caravans die niet ouder zijn dan 3 jaar en
waarvan de verzekeringnemer de eerste eigenaar is. De toeslag voor
de optie 5 jaar nieuwwaarde-uitkering bij de dekking Caravan casco
bedraagt 30%.
óf de modules
● Brand/diefstal
● Storm
● Aanrijding

4‰
1‰
5‰

3,5 ‰
1‰
3,5 ‰

5‰
2‰
n.v.t

Rijvaardigheidskorting
Een erkende caravanrijvaardigheidsopleiding geeft 10% korting op de
Caravan casco-premie.
Over de premie wordt 7% assurantiebelasting geheven.
De poliskosten bedragen € 3,50.
Voorwaarden en premies zijn van toepassing met ingang van
februari 2003.

PREVENTIE

DE SPECIALIST IN REIS-EN RECREATIEVERZEKERINGEN
Europeesche Verzekeringen is dé specialist bij uitstek in reis- en
recreatieverzekeringen. Dat merkt u aan de uitgebreide dekking én
aan de wereldwijde hulpverlening door SOS International en de EuroCenters. Met de verzekeringen van de Europeesche weet u zich dan
ook verzekerd van een zorgeloze reis en onbekommerd recreatieplezier. Vraag uw verzekeringsadviseur daarom naar de verzekeringen
van de Europeesche. Of kijk op:
www.europeesche.nl

CARAVAN
VERZEKERING

Caravans, niet ouder dan 5 jaar, dienen op het moment dat zij
zonder toezicht worden achtergelaten, te zijn voorzien van een
TNO-goedgekeurd koppelingslot.
Als de nieuwwaarde meer bedraagt dan € 15.000,- dient bovendien
een TNO-goedgekeurde wielklem te zijn gemonteerd. Uw
verzekeringsadviseur kan u over de goedgekeurde merken en typen
informeren.
Diefstalpreventiemateriaal is gratis meeverzekerd.

Uitbreiding Inboedel, voortent/luifel, aanbouw
(per € 500,- huidige cataloguswaarde)

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

Uitbreiding Caravanrechtsbijstand: € 10,- per polis.

Attentie
Als u de Caravanverzekering afsluit als onderdeel van de
Europeesche Pakketpolis, levert dat interessante voordelen op.
Zoals een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten
en termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt.
Vanaf 2 verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor
meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Minimumpremie: € 35,-.

Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Hiervoor geldt
hetzelfde promillage als genoemd bij de betreffende dekking. De
toeslag voor de uitbreiding Nieuwwaardetermijn is hierop niet van
toepassing. De uitbreiding Hagelschade is niet van toepassing op de
inboedel.

Uw verzekeringsadviseur.

KORTINGEN
Extra eigen risico
Kiest u voor een extra eigen risico dan zijn de volgende kortingen
op de premie van toepassing:
● extra eigen risico € 125,10%
● extra eigen risico € 250,20%
● extra eigen risico € 500,30%

Plezier verzekerd

610-062 01-03

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit een op basis van deze aanvraag en de daarin vermelde gegevens gesloten verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-Zuidoost
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op een te sluiten verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

PREMIE

Plezier verzekerd

