Voordeel

KAMPEERAUTO
VERZEKERING

Als u de Kampeerautoverzekering afsluit als onderdeel van de Europeesche Pakketpolis, dan levert dat
interessante voordelen op. Zoals
een pakketkorting tot en met 9%,
slechts eenmaal poliskosten en
termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Er is al sprake van een
pakketpolis bij 2 verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur vertelt u er graag meer over.
Ga voor meer informatie naar uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl

Kortom: uitgebreid én voordelig, dat is
de Kampeerautoverzekering van de
Europeesche, dé vrijetijdverzekeraar
van Nederland.

uw verzekeringsadviseur:

610.321 04-05

Plezier verzekerd

Een kampeerauto is geen standaard product en iedereen geniet er op zijn eigen manier van.
Daarom biedt de Europeesche u de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stellen. U kiest
de dekking die bij uw situatie past en betaalt alleen voor die zaken die u wilt verzekeren.
En wat u niet nodig heeft, hoeft u dus ook niet te betalen. Kortom: maatwerk.

DE KAMPEERAUTOVERZEKERING
Een passende verzekering voor elke kampeerauto

Pech of schade

Voor fabrieksgebouwde en zelfgebouwde kampeerauto’s

De Europeesche verzorgt de hulpverlening, deze bestaat

kent de Europeesche de volgende verzekeringsmogelijkhe-

onder meer uit het:

den: WA, WA en Beperkt casco, WA en Volledig casco,

• toezenden van onderdelen bij uitval van de kampeerauto

eventueel inclusief instapmodule.
U kunt ook bepalen of u de inboedel en/of (zonne-)luifel

• vervoer naar een adres in Nederland bij uitval

wilt meeverzekeren. Bij alle dekkingen geldt: gratis hulp-

• inzetten van een vervangende bestuurder

verlening met uitgebreide pechdekking in Nederland en

De volledige kostprijs van de hulpverlening wordt ver-

Europa.

goed.

Ook een kampeerauto in aanbouw
is te verzekeren.

Premie
De premie is afhankelijk van de waarde van de kampeerauto, het ledig gewicht en uiteraard de gekozen dek-

De Kampeerautoverzekering kunt u uitbreiden met de vol-

king en uitbreidingen. Wilt u direct weten wat de verze-

gende rubrieken:

kering kost? Bereken dan makkelijk en snel uw premie op

• Ongevallen inzittenden: u heeft dan een passende uit-

www.europeesche.nl

breiding als u regelmatig passagiers meeneemt
• Verhaalservice-extra: hiermee heeft u een dekking voor
verhaal van uw schade als u betrokken bent bij een

Instapmodule: een minder ruime cascodekking
met een lagere premie.

geschil door deelname aan het verkeer
• Rechtsbijstand: hiermee heeft u in aanvulling op de verhaalservice-extra een complete rechtsbijstanddekking
voor alle zaken die kunnen spelen rond het bezit en
gebruik van uw kampeerauto.

Ga voor meer informatie naar uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl

