Verschillenlijst oud en nieuw product
Nieuw
Caravanverzekering
Toercaravan
Vouwwagen
Paardentrailer
Aanhanger

Oud
Caravanverzekering
Toercaravan
Vouwwagen
Stacaravan

Paardentrailers/aanhangers via clausule
verzekerd.
1. Aansprakelijkheid
2. Brand/diefstal/storm
3. All Risk
4. Hagel
5. Particuliere verhuur
6. Inboedel
7. Voortent/luifel
8. Hulpverlening
9. Rechtsbijstand

Aansprakelijkheid

Stacaravans kunnen alleen verzekerd
worden op de Recreatiehuisverzekering.
1. Aansprakelijkheid
2. Brand/diefstal/natuur
3. Beschadiging/aanrijding
4. Hagel
5. Particuliere verhuur
6. Inboedel
7. Accessoires
8. Voortent/luifel
9. Hulpverlening
10. Vervangend vervoermiddel
Standaard verzekerd.

Brand/diefstal/natuur

Geen verschil.
Standaard verzekerd.

Geen verschil.
Optie.
Het object is onder andere verzekerd voor
beschadiging door storm.

Beschadiging/aanrijding

Het object is onder andere verzekerd voor
beschadiging door natuurgeweld
(overstroming, vloedgolf, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting,
lawines, vallend gesteente, aardbeving).
Optie.

Te verzekeren objecten

Dekkingen

Standaard verzekerd.

Optie.

Optie.

Vergelijkbare dekking onder andere
naam: All Risk.
Optie.

Kan ook meeverzekerd worden in
combinatie met Brand/diefstal/natuur.

Kan alleen meeverzekerd worden in
combinatie met All Risk.

Particuliere verhuur

(Deze dekking kan niet afgesloten worden
voor een Paardentrailer of Aanhanger.)
Optie.

Optie.

Inboedel

Geen verschil.
Optie.

Geen verschil.
Optie.

De inboedel is verzekerd tegen dezelfde
risico’s als het object.

De inboedel is verzekerd tegen dezelfde
risico’s als het object.

Onder inboedel vallen zaken die zijn
meegenomen op reis met het object, als
die zich bevinden in het object of de
voortent.

Onder inboedel vallen zaken die zijn
meegenomen op reis met het object, als
die zich bevinden in het object of de
voortent of de aanbouw. De toevoegingen
aan de standaarduitvoering horen ook bij
de inboedel. Bijvoorbeeld, caravanmover,
gasflessen, antenne, fietsenrek,
satellietschotels en zonnepanelen.
Geen optie.

Hagel

(Deze dekking kan niet afgesloten worden
voor een Paardentrailer of Aanhanger.)
Accessoires

Optie.

1

Accessoires zijn verzekerd tegen dezelfde
risico’s als het object.

Mee te verzekeren als inboedel of
opgeteld bij de te verzekeren waarde van
de caravan.

Onder accessoires vallen de
toevoegingen aan de standaarduitvoering.
Bijvoorbeeld caravanmover, gasflessen,
antenne, fietsenrek, satellietschotels en
zonnepanelen.

Voortent/luifel

Hulpverlening
Vervangend vervoer

Rechtsbijstand
Eigen risico’s

(Deze dekking kan niet afgesloten worden
voor een Paardentrailer of Aanhanger.)
Optie.

Optie.

De voortent/luifel is verzekerd tegen
dezelfde risico’s als het object.

De voortent/luifel is verzekerd tegen
dezelfde risico’s als het object.

(Deze dekking kan niet afgesloten worden
voor een Paardentrailer of Aanhanger.)
Optie.
Optie.

Standaard verzekerd.
Standaard verzekerd.

Ruimere dekking.
Geen optie.
Van toepassing op de dekkingen
Brand/diefstal/natuur,
Beschadiging/aanrijding en Hagel.
•
•

€ 150,- (standaard, per gebeurtenis)*
€ 0,- (afkoop tegen premietoeslag)

* Wordt verminderd met € 150,- bij
schadeherstel door Omnia herstelbedrijf.

Alleen bij uitval object in het buitenland.
Optie.
Brand/diefstal/storm:
• € 0,All Risk, keuze uit:
• € 75,-*
• € 200,-*
• € 325,-*
• € 575,-*
(hoger eigen risico tegen premiekorting)
Hagel:
• € 150,- (per gebeurtenis)*

Waardebepaling

Waardegarantie
Keuze uit 1, 3 of 5 jaar Waardegarantie.

* Wordt verminderd met € 75,- bij
schadeherstel door Omnia herstelbedrijf.
Nieuwwaarde/aankoopwaarde/dagwaarde
Keuze uit:

Waardegarantie is de verzekerde waarde
van het object, die 1, 3 of 5 jaar gelijk
blijft. Na afloop van de garantietermijn kan
een nieuwe termijn gekozen worden
tegen de oude waarde minus een
afschrijving.

Premie

•
•
•
•

Brand/diefstal/storm dagwaarde
All Risk 2 jaar
aankoopwaarde/nieuwwaarde
All Risk 5 jaar nieuwwaarde
All Risk 7 jaar nieuwwaarde

Eigen gebrek zelf alleen bij 5 jaar
waardegarantie indien caravan niet ouder
dan 3 jaar.

Dekking eigen gebrek zelf onder bepaalde
voorwaarden.

De premie voor het object wordt berekend
over de verzekerde waarde, die
gebaseerd is op de nieuwwaarde
waarover na elk jaar 10% wordt
afgeschreven. Na afloop van de
waardegarantietermijn wordt de
verzekerde waarde automatisch verlaagd
met 10% afschrijving, waardoor de premie
ook lager wordt.

De premie voor het object wordt berekend
over de verzekerde waarde, die
gebaseerd is op de aankoopwaarde. De
verzekerde waarde wordt niet
automatisch aangepast.
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