
Dé specialist in  
camperverzekeringen

Zorgeloos op reis



Camperverzekerd,  
zorgeloos op reis!

Al meer dan 15 jaar is Camperverzekerd dé specialist in 

camperverzekeringen. Gestart als camperaar met passie voor 

verzekeren, biedt Camperverzekerd al vele jaren de beste 

polisvoorwaarden met een lage premie. De ervaren adviseurs en 

persoonlijke schadecoaches van Camperverzekerd delen uw passie 

voor campers en het camperleven. Zonder telefonische wachttijden 

kunt u bij Camperverzekerd direct terecht voor een deskundig en 

persoonlijk advies.

Wilt u ook verzekerd zijn van een zorgeloze reis?  

Onze specialisten staan voor u klaar!

Voor meer informatie: 0224 562 011 of www.camperverzekerd.nl

Dé camperverzekering van camperaars voor camperaars!



Wat biedt onze camperverzekering?
Bij het afsluiten van de camperverzekering heeft u de keuze uit een drietal verzekeringsdekkingen;  

WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco.

Welke verzekeringsdekking past bij u?
 WA WA + Beperkt Casco WA + Volledig Casco

Schade die u bij anderen veroorzaakt ✔ ✔ ✔

Verhaalrechtsbijstand ✔ ✔ ✔

Inboedeldekking tot € 5.000,- – ✔ ✔

Huisdierendekking – ✔ ✔

Nieuwwaarderegeling, taxatiewaardegarantie  – ✔ ✔ 
of aankoopwaardegarantie 

Brand, explosies, blikseminslag of kortsluiting – ✔ ✔

Diefstal, braak, joyriding of verduistering – ✔ ✔

Ruitschade – ✔ ✔

Aanrijdingen met dieren – ✔ ✔

Storm- en hagelschade – ✔ ✔

Vandalisme – ✔ ✔

Botsen, slippen, omslaan of van de weg/te water raken – – ✔

Schade aan eigen camper door een plotseling  – – ✔ 
van buiten afkomend onheil

Beperkte no-claimbeschermer – – ✔



 

De langste waardegaranties voor uw camper

10 jaar nieuwwaarderegeling 
• Voor nieuwe campers.

•  De langste garantie in de markt: maar liefst 7 jaar garantie en vervolgens 3 jaar afschrijving!

•  De eerste 7 jaar gegarandeerd verzekerd voor de oorspronkelijke cataloguswaarde van de 

camper. Dit is de nieuwwaarde van de camper inclusief accessoires op het moment van 

aankoop.

•  Vanaf het 8e tot en met het 10e jaar een gunstige afschrijvingsregeling van 1,5% per maand.

•  De vergoeding na afschrijving zal nooit minder zijn dan de dagwaarde.

5 jaar taxatiewaardegarantie
•  Voor zowel occasion campers als zelfbouw campers.

•  Na taxatie bent u gedurende 5 jaar gegarandeerd verzekerd op basis van de taxatiewaarde  

inclusief accessoires.

•  Taxatie op locatie tegen een gereduceerd tarief van € 125,-

• U ontvangt een uitgebreid taxatierapport.

3 jaar aankoopwaardegarantie
•  Voor zowel occasion campers als zelfbouw campers die in eindstaat zijn aangeschaft.

•  Na aanschaf bent u gedurende 3 jaar gegarandeerd verzekerd op basis van de aankoopwaarde.

•  De aankoopwaarde dient bij totaalverlies aangetoond te kunnen worden middels een 

aankoopfactuur of bankoverschrijving. 



 

Aanvullende modules

Schadeverzekering voor inzittenden
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens het reizen met uw camper kunnen er allerlei 

onverwachte situaties ontstaan. Het kan helaas voorkomen dat uzelf of uw passagiers 

gewond raken, overlijden of schade aan spullen oplopen door een ongeval met uw camper.

Met de Schade voor inzittenden zijn zowel uw passagiers als uzelf na een ongeval 

verzekerd tegen de werkelijk geleden schade tot een bedrag van € 1.000.000,-.  

Hierbij is naast materiële schade ook dekking voor letselschade. U kunt hierbij denken 

aan de kosten voor het aanschaffen van medische hulpmiddelen (zoals een rolstoel), 

noodzakelijke aanpassingen aan een woning of  het inschakelen van hulp in of om het huis. 

Verhaalrechtsbijstand
Onze verhaalrechtsbijstand biedt juridische hulp bij het verhalen van schade na een 

ongeval. Er is dekking voor het verhalen van materiële schade (bijvoorbeeld uw camper 

of inboedel) én letselschade. Verhaalrechtsbijstand is gratis meeverzekerd in onze 

camperverzekering, ongeacht de gekozen dekking!

Schadeherstel

Om u bij schadereparaties optimaal van dienst te zijn werkt Camperverzekerd samen met 

een professioneel schadeherstelnetwerk speciaal voor campers; RE-CAMP.

Een schadereparatie via een RE-CAMP schadehersteller biedt u vele voordelen
• Zeer professioneel schadeherstel

•  10 jaar garantie op de schadeherstelwerkzaamheden!

• Geen eigen risico

•   Rechtstreekse vergoeding van Camperverzekerd aan de schadehersteller

• Gratis haal- en brengservice

Expertise, schadebetalingen en eventueel verhaal van de schade bij een tegenpartij 

worden allemaal door ons geregeld. Uiteraard mag u de schade ook laten herstellen bij 

een schadehersteller die niet is aangesloten bij Camperverzekerd. In dat geval vervallen de 

bovenstaande voordelen.

Heeft u een buscamper? In dat geval kunt u zonder eigen risico ook kiezen voor een 

Schadegarant schadehersteller. U krijgt dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een 

leenauto.



Gratis beperkte no-claimbeschermer
Onze WA + Volledig Casco (allrisk) 

dekking biedt standaard een beperkte no-

claimbescherming, waardoor WA en Casco 

schades apart van elkaar beoordeeld worden 

en geen invloed op elkaar hebben. Hierdoor 

blijft de terugval in premie bij enkel een WA 

schade (schade aan derden) óf enkel een 

Casco schade (schade aan de eigen camper) 

beperkt. Uniek bij Camperverzekerd!

Geen verplicht eigen risico bij schade 
Heeft u schade? Wanneer u deze laat 

herstellen bij één van onze aangesloten 

schadeherstellers dan is er géén eigen 

risico van toepassing. Kiest u voor een niet 

aangesloten herstelbedrijf? Dan geldt er een 

eigen risico van € 300,-.

Enkel bij ruitvervanging via een aangesloten 
herstelbedrijf wordt een eigen risico van € 75,- 
gehanteerd.

Op www.camperverzekerd.nl vindt u de 

aangesloten herstelbedrijven. 

Gratis inboedeldekking tot € 5.000,-
Bij een WA + Beperkt Casco en WA + 

Volledig Casco dekking is de inboedel tot een 

bedrag van €5.000,- gratis meeverzekerd. 

Naast de standaard kampeerartikelen en 

kleding zijn ook luxe artikelen zoals een 

laptop, fotocamera, zonnebril of horloge 

meeverzekerd.

Gratis huisdierendekking
Neemt u uw geliefde huisdier ook graag mee 

op vakantie? Dan is het goed om te weten 

dat uw huisdier bij een WA + Beperkt Casco 

of WA + Volledig Casco dekking tot € 500,- is 

meeverzekerd voor medische kosten na een 

ongeval. 

10% beveiligingskorting 
Is uw camper voorzien van aanvullende  

beveiliging? Wij verlenen 10% extra korting 

op de Casco premie als uw camper 

is voorzien van één van de volgende 

beveiligingssystemen;

•  BearLock of Construct mechanische

beveiliging

•  SCM/CCV klasse 2 alarmsysteem of hoger

•  SCM/CCV klasse TV terugvindsysteem of

LoJack

•  SCM/CCV voertuigvolgsysteem

BearLock 
aanbieding
Speciaal voor onze relaties hebben wij een 
zeer aantrekkelijke aanbieding voor inbouw 
van een diefstalbeveiliging van het merk 
BearLock. Wanneer u gebruik maakt van deze 
aanbieding wordt de BearLock bij u op locatie 
ingebouwd tegen een tarief van € 649,-  
inclusief btw. 

Op onze website www.camperverzekerd.nl 
vindt u meer informatie over onze BearLock 
aanbieding.

Waarom Camperverzekerd?



Waarom Camperverzekerd?

Nog meer voordelen

•  Altijd een lage premie

•  Direct contact en persoonlijke service

•  Uitlenen aan vrienden en familie is  
toegestaan

•  Onbeperkte kilometrage

•  Geen verborgen kosten, zoals  
polis- of wijzigingskosten



 

Naast de camperverzekering bieden wij een 

doorlopende reisverzekering inclusief Europa 

pechhulp aan*. In combinatie met onze 

camperverzekering biedt dit een totaalpakket 

en heeft u een optimale dekking voor een 

onbezorgde reis!

Onze reisverzekering is geldig voor allerlei 

reizen, zoals bijvoorbeeld vlieg- of busreizen. 

Daarnaast gelden er specifieke dekkingen 

voor camperreizen. 

Wij bieden de volgende unieke extra’s ten 

opzichte van reguliere reisverzekeraars:

Dekking met de camper binnen  
Nederland
Gaat u op reis met uw camper binnen 

Nederland? Ook tijdens uw vakantie of 

weekendje weg binnen Nederland bent u met 

onze doorlopende reisverzekering én Europa 

pechhulp verzekerd!

Overleggen boekingsbewijs niet  
noodzakelijk
Veel camperbezitters reizen op de bonnefooi, 

overnachten in de vrije natuur of op een gratis 

camperplaats. Wanneer u met de camper op 

reis gaat heeft u ook dekking wanneer u geen 

boekingsbewijs kunt overhandigen. 

Europa pechhulp
Tijdens uw vakantie door Italië valt de motor 

van uw camper ineens stil. Wat nu? Wij bieden 

een uitgebreide dekking voor pechhulp, 

repatriëring en vervangend vervoer in binnen- 

én buitenland. 

Doorlopende 
reisverzekering
+ Europa pechhulp



 

24/7 hulpverlening via de Camperverzekerd 

Alarmcentrale

Repatriëring van de camper, uzelf en uw 

huisdieren naar Nederland. Bij pech maar ook 

bij uitval van de bestuurder door ziekte of een 

ongeval. (In dit laatste geval geldt er geen 

verplichting voor uw partner om de camper 

naar huis te rijden). 

Sleutelhulp voor reparatie langs de  

weg of afsleephulp

Wenst u uw vakantie voort te zetten? 

Vervangend vervoer wordt voor u geregeld 

door de alarmcentrale. Wanneer u  

met de camper op reis bent, wordt  

in overleg met u een vervangende  

camper geregeld.

•  Standaard aaneengesloten reisduur van 
180 dagen

•  Personenhulpverlening standaard  
meeverzekerd

•   Ook pechhulp, repatriëring en  
vervangend vervoer voor uw overige 
motorrijtuigen  tijdens vakanties in het 
buitenland.

•  Uitgebreide bagagedekking
•  Fietsen standaard meeverzekerd:             

€ 500,- per fiets (hogere bedragen  

mogelijk)

Aanvullende modules
U kunt de doorlopende reisverzekering 

geheel naar eigen wens samenstellen. 

Tegen een meerpremie kunnen de volgende 

modules worden toegevoegd:

•  Werelddekking

•  Geneeskundige kosten

•  Ongevallen

•  Winter-/bijzondere sporten

•  Garantie-annulering

•  Rechtsbijstand

•  Contant geld tot € 500,-

•  Extra fietsdekking € 2.500,- of € 5.000,-

*  Deze verzekering is enkel af te sluiten wanneer de camper bij aanvang niet ouder is dan 15 jaar. Wordt uw camper tijdens de 
looptijd van de verzekering ouder dan 15 jaar? Dan blijft de reisverzekering met pechhulp van kracht.



Uw persoonlijke  
offerte op maat!

Bent u na het lezen van de brochure 

nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor 

uw camper? Dan komen wij graag met u in 

contact voor het opstellen van een offerte op 

maat!  

Onze adviseurs zijn van maandag tot en 

met vrijdag telefonisch bereikbaar op 

telefoonnummer 0224-562011 voor het 

opstellen van een vrijblijvende offerte.  

Deze zullen wij opstellen aan de hand van  

uw wensen en situatie.

Uiteraard bent u ook van harte welkom voor 

een persoonlijk gesprek op ons kantoor in 

Schagen. 

Vestigingsadres: 
Witte Paal 349

1742 LE te Schagen 

www.camperverzekerd.nl

Wist u dat wij naast de camperverzekering 

ook andere verzekeringen aanbieden? 

Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Bereken zelf eenvoudig uw 
premie via onze website

Stap 1  Scan de QR code of ga naar  
www.camperverzekerd.nl

Stap 2 Vul uw gegevens in

Stap 3  U ontvangt per e-mail een vrijblijvende 
offerte

Stap 4  Heeft u nog vragen of wilt u advies?  
Neemt u dan contact met ons op

Camperverzekerd, zorgeloos op reis!



Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de meest actuele polisvoorwaarden 
op onze website www.camperverzekerd.nl.

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet verzekerd 
bent. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend. Pas na ontvangst van uw 
verzekeringsaanvraag wordt de aangevraagde dekking beoordeeld.

Duurzaamheid

Als u bij ons verzekerd bent, bent u duurzaam 

verzekerd. Zonder dat het u extra moeite 

kost. Camperverzekerd heeft in de afgelopen 

jaren een aantal grote stappen gezet op het 

gebied van duurzaamheid. Zo werken wij al 

geruime tijd volledig digitaal en versturen 

wij nagenoeg niets meer per post. Sinds 

april 2022 zijn wij tevens ingetrokken in ons 

vernieuwde en energieneutrale kantoor.

Voor schadeherstel werkt Camperverzekerd 

samen met een professioneel 

schadeherstelnetwerk speciaal voor campers, 

RE-CAMP. RE-CAMP is gecertificeerd voor 

het duurzaamheidslabel Erkend Duurzaam. 

Hét duurzaamheidskeurmerk van de 

mobiliteitsbranche.

Daarnaast werken wij samen met 

risicodrager a.s.r., voorloper op het 

gebied van duurzaamheid binnen de 

verzekeringsbranche. a.s.r. wil een positieve 

bijdrage leveren aan de verduurzaming van 

de samenleving door continu te werken aan 

het creëren van duurzame oplossingen. Door 

middel van beleggingen en investeringen 

op maatschappelijk verantwoorde wijze 

speelt a.s.r. een leidende rol als het gaat om 

duurzaam ondernemen. 

Camperverzekerd, zorgeloos op reis!



Camperverzekerd  0224 562 011

Witte Paal 349  info@camperverzekerd.nl

1742 LE Schagen  www.camperverzekerd.nl


