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De vakantie begint bij de eerste kilometer

De voordelen
van de Europeesche
Caravanverzekering
		 Een premie die zich jaarlijks aanpast aan de
waarde van uw caravan.

Caravan- en
Vouwwagenverzekering

U kunt de Caravanverzekering van de Europeesche
naar eigen wens samenstellen. U betaalt dan alleen
voor de dekking die u kiest. Ook zorgen wij ervoor dat de
premie zich jaarlijks automatisch aan de waarde van uw
caravan aanpast. Zo bent u perfect verzekerd, op een
voordelige manier.

Zodra hij is aangekoppeld, begint voor
mij de vakantie. Steden en bossen glijden
aan ons voorbij, ons tijdelijke thuis in
de achteruitkijkspiegel. Laat mij maar
gaan, ik geniet van elke rit. En ik ben er
zuinig op, daarom wil ik een verzekering
met de juiste dekking.

 erfecte dekking op maat. U kiest zelf de
		 P
dekkingen die bij uw caravan passen.
		 Samenwerking met Omnia herstelbedrijven:
uw standaard eigen risico wordt verlaagd
met € 150,- bij reparatie door een Omnia
herstelbedrijf.

Zo werkt het
Bepaal zelf de waardegarantieperiode!
Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een

voor wat u echt nodig heeft. Standaard bent u verzekerd

periode van 1, 3 of 5 jaar waarde-garantie. Tijdens deze

voor Aansprakelijkheid en Brand/diefstal/natuur. De andere

periode blijft de verzekerde waarde van uw caravan gelijk.

dekkingen kunt u zelf kiezen.

Daarna passen wij de verzekerde waarde èn de premie
jaarlijks automatisch aan. U betaalt dus nooit teveel!
Uw caravan op maat verzekerd
U stelt de Caravanverzekering van de Europeesche op maat
samen. Zo houdt u de kosten in de hand: u betaalt alléén
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Aansprakelijkheid
Met de dekking Aansprakelijkheid krijgt u een vergoeding als
u met uw caravan schade heeft veroorzaakt aan anderen
en aan hun spullen.

Welke dekkingen verzekert u standaard?

Brand/diefstal/natuur

De reis is het doel.
Als ik de straat uitrijd,
ben ik al op vakantie.

Met onze Brand/diefstal/natuur-dekking verzekert u uw
caravan voor schade door brand, diefstal en natuurgeweld,
zoals storm en blikseminslag. Daarnaast bent u verzekerd
voor diefstal, verduistering en vermissing van uw caravan en

Stefan Pellicaan,

voor braakschade.

		 Aansprakelijkheid
		 Brand/diefstal/natuur

Welke dekkingen kunt u zelf kiezen?

Distributiekanaalmanager ATP
Aanvullende dekkingen
Afhankelijk van uw behoefte kunt u de Caravanverzekering
Mijn vrouw en ik zijn geboren kampeerders. We trokken
met de tent door Australië en zelfs Afrika, maar na de

van de Europeesche aanvullen met allerlei extra dekkingen.

geboorte van onze zoon kochten we een caravan. Je

Eigen risico

hebt alles bij je, de reis is het doel. Als je de straat uitrijdt,

Standaard rekenen wij als eigen risico €225,- per gebeurtenis

ben je al op vakantie. Geen haast. We zoeken meestal

voor caravans en €150,- voor vouwwagens. U kunt er ook

het mooie weer: Frankrijk, Italië. Kleine campings. Ik ken

voor kiezen om het eigen risico te verlagen naar €0,-.

een fantastische plek bij San Marino! Maar ook de

U betaalt dan een iets hogere premie.

		
		
		
		
		
		
		
		

Beschadiging/aanrijding
Hulpverlening
Vervangend vervoermiddel
Hagel
Particuliere verhuur
Inboedel
Voortent/luifel
Accessoires

stadscamping in Metz is heerlijk. Midden in de oude
binnenstad.

Voor hagelschade geldt een extra eigen risico van € 150,-.
Als uw caravan een hagelbestendig dak heeft geldt er geen

Preventie is voor mij vanzelfsprekend. Ik plaats op de
camping bijvoorbeeld het disselslot, ik dek het wiel af

extra eigen risico voor hagelschade.

dat in de volle zon staat, ik heb een rijvaardigheidscursus

Extra voordeel door samenwerking met Omnia

gevolgd. En ik ben natuurlijk goed verzekerd. In de file

De Europeesche werkt in Nederland samen met Omnia.

voor de Gotthardtunnel ging de koppeling stuk.

Uw schade laten repareren bij een Omniaherstelbedrijf

Dankzij SOS International was het bergingsbedrijf al

heeft voor u veel voordelen:

na een halfuur ter plaatse en werd een vervangende,

–	
uw standaard eigen risico wordt verlaagd met €150,-

caravangeschikte auto geregeld. Om half tien strandden
we, om half één reden we weer verder!

–	
haal- en brengservice;

–	
geen extra kosten voor montage van een hagelbestendig

Meer weten

– veiligheidskeuring
na iedere reparatie

en onderhoud;

op met uw verzekeringsadviseur. U vindt ook uitgebreide

dak, bij dakvervanging na hagelschade;

Meer informatie of direct afsluiten? Neem dan contact
informatie op www.europeesche.nl.

–	
landelijke dekking, dus altijd een Omniaherstelbedrijf in
uw regio.

© Europeesche Verzekeringen. Niets uit deze folder mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaand
toestemming van Europeesche Verzekeringen te Utrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden
ontleend.
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Europeesche Verzekeringen heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Dit betekent dat uw belang voorop staat in onze dienstverlening. Meer informatie
vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.

Europeesche Verzekeringen

Postbus 2072, 3500 HB Utrecht

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht

info@europeesche.nl

T +31 20 651 52 53

KvK 30031823 IBAN NL70ABNA0246001194 BTW-nr. NL001028182B01 Europeesche Verzekeringen is een handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V.

