Doelgroepomschrijving
Dit product is met name bedoeld voor particuliere eigenaren/kentekenhouders van caravans
met een Nederlands kenteken of registratienummer. De particuliere eigenaar moet in
Nederland wonen.
Zij willen zich, beschermen tegen:
 De financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid voor zaakschade en
personenschade van derden, veroorzaakt met of door hun caravan.
 langer dan 90 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijven of
 De financiële gevolgen van de schade aan hun eigen caravan en/of inboedel in de
caravan die zij onopzettelijk zelf veroorzaken. Bijvoorbeeld bij aanrijding, botsen,
stoten, brand of als de caravan wordt gestolen of wordt getroffen door de bliksem.
 De gevolgen van het niet (verder) kunnen rijden met de caravan.
Dit product is niet geschikt voor:
 Personen die de caravan gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals voor verhuur.
 Personen die de caravan gebruiken voor permanente bewoning.
 Personen met een vouwwagen of toercaravan die langer dan 6 maanden
aaneengesloten buiten Nederland, België of Duitsland is, tenzij deze in een bewaakte,
overdekte winterstalling staat.
 Personen die niet in Nederland wonen.
 Bedrijven die caravans op naam van een rechtspersoon hebben staan.
 Personen met een toercaravan met een catalogusprijs boven de € 40.000
 Personen met een stacaravan met een catalogusprijs boven de € 125.000
In de polisvoorwaarden en in eventuele clausules zijn uitsluitingen en beperkingen van de
dekking opgenomen. Hierdoor kan het product voor sommige
particulieren/ZZP’ers/(rechts)personen niet geschikt of minder geschikt zijn omdat het niet
past bij hun kenmerken, behoeften of doelstellingen.
Bij dit product kunnen aanvullende verzekeringen worden gekozen. Voor deze aanvullende
verzekeringen gelden de volgende doelgroepbepalingen:

Hagelschade
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die behoefte hebben om hun caravan
te verzekeren tegen hagelschade. Bijvoorbeeld als de caravan niet wordt gestald in een
overdekte stalling in Nederland, of als zij vaak met de caravan op reis gaan naar gebieden
waar meer hagelschade voorkomt.
Deze aanvullende verzekering is wellicht minder geschikt voor personen met een caravan die
weinig buiten staat. Ook is deze verzekering niet geschikt voor personen met een caravan die
in het buitenland wordt gestald.

Uitrusting
Deze aanvullende verzekering is geschikt voor personen die een of meerdere van
onderstaande voorwerpen willen verzekeren tegen schade door een plotselinge onverwachte
gebeurtenis, diefstal en verduistering.

Luifel/voortent
Onder luifel/voortent wordt verstaan: voortenten, tentluifels en toilettenten, die aan de caravan
worden bevestigd en daarmee dan één geheel vormen.
Aanbouw (bij stacaravans)
Het betreft hier: Satellietschotels, zonnepanelen, buitenverlichting, bordessen en -mits niet
van tentdoek- schuurtjes, serres, luifels en toilethuisjes die aan de caravan zijn bevestigd of
daarbij zijn geplaatst.
Caravanmover
De caravanmover is een (elektro)motortje dat op de caravan kan worden gemonteerd om de
caravan – met een afstandsbediening – gemakkelijker te kunnen verplaatsen. De mover is bij
de bijdekking “Uitrusting” casco meeverzekerd.

Afschrijving:
Standaard: 12 maanden nieuwwaarde daarna dagwaarde6 jaar nieuwwaarde: 72 maanden
nieuwwaarde, daarna dagwaarde.

Verlengde Nieuwwaarde
Deze aanvullende dekking is geschikt voor personen met een caravan jonger dan 1 jaar oud
die zij nieuw hebben aangeschaft en tot de caravan 6 jaar oud is willen verzekeren tegen
nieuwwaarde als de caravan gestolen is of total loss wordt verklaard.
Deze aanvullende dekking is niet geschikt voor personen met een caravan:
 Ouder dan 1 jaar oud.

