
Camperverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Camperverzekerd, �nancieel dienstverlener, vergunning: 12047157 (NL)

Product: Camperverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.
U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.


Wat is verzekerd?
Hieronder staat welke schade door of aan
uw camper verzekerd is.



Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw camper schade veroorzaakt
aan anderen of andermans auto of
spullen. Dit is een wettelijk verplichte
verzekering.

Extra informatie

U bent verzekerd voor maximaal de
volgende bedragen:

- bij letselschade: € 6.100.000; 
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.



Hulpverlening na een ongeval
Is uw camper beschadigd of gestolen? En
kunt u daardoor niet verder rijden?
Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan
vergoeden wij de kosten van
hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet u denken aan
berging, slepen of het vervoer van de
camper en bagage en vervoer van de
bestuurder en de passagiers. Let op:
Pechhulp en vervangend vervoer valt hier
niet onder. Dat is onderdeel van de
doorlopende reisverzekering van
Camperverzekerd.




Wanneer keren wij niet uit?
U bent bijvoorbeeld niet verzekerd als u
geen geldig rijbewijs hebt of niet
rijbevoegd bent. En ook niet bij schade
door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Hebt u schade aan een ander veroorzaakt?
Dan vergoeden wij de schade wel aan de
benadeelde partij. Maar wij hebben het
recht om de schade op u te verhalen. In
dat geval moet u de schade aan ons
terugbetalen.



Fraude, opzet, strafbare
activiteiten, molest
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten
van de verzekering of bij een schade
fraude pleegt. Of als er bij schade sprake
is van opzet of roekeloosheid of criminele
en strafbare activiteiten. U bent ook niet
verzekerd als de schade het gevolg is
van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse
onlusten, burgeroorlog, gewapend
con�ict, muiterij, oproer en opstand.



https://www.camperverzekerd.nl/polisvoorwaarden


Reparatie
Wij vergoeden de reparatiekosten bij een
gedekte schade. U kiest zelf wie de schade
repareert. Er geldt een lager eigen risico
als u de camper laat repareren door een
bij Camperverzekerd aangesloten
schadeherstelbedrijf. U krijgt een lagere
vergoeding als u besluit de camper niet te
laten repareren.



Verhaalsrechtsbijstand
Met deze dekking krijgt u hulp bij het
verhalen van uw schade die is ontstaan als
gevolg van een ongeval met uw camper. Er
is dekking voor het verhalen van materiële
schade (bijvoorbeeld uw camper of
inboedel), maar ook voor letselschade.
Verhaalrechtsbijstand is meeverzekerd bij
de camperverzekering, ongeacht de
gekozen dekking!



Keuze: Diefstal of total loss
Bij diefstal of total loss van de camper
krijgt u de nieuwwaarde, de taxatiewaarde
of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de
gekozen dekking en de ouderdom van de
camper.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een
nieuwe, vergelijkbare camper. De
taxatiewaarde is de waarde in het geldige
taxatierapport. De dagwaarde is de
waarde net voor het moment dat de
schade ontstond.

Keuze: Schade door brand,
vandalisme of natuur
U bent verzekerd voor schade door
bijvoorbeeld brand, vandalisme, hagel,
bliksem, storm, overstroming of aanrijding
met een dier. Dit valt onder de (Beperkt)
Casco dekking.

Wedstrijden, snelheidsritten of
ritten op circuits
U bent niet verzekerd voor schade tijdens
wedstrijden, snelheidsritten of ritten op
circuits.

Extra informatie

Schade onstaan tijdens ritten waarbij er
sprake is van een behendigheidscursus,
waarbij snelheid geen element is, is wel
verzekerd.



Verhuur, lease, vervoer en
koeriersdiensten
U bent niet verzekerd voor schade tijdens
verhuur of lease van de camper aan een
ander. Of als u de camper gebruikt voor
vervoer van personen of vracht tegen
betaling, waaronder koeriersdiensten.




Zijn er
dekkingsbeperkingen?

Eigen risico
Het standaard eigen risico bedraagt €
300,-. Het eigen risico geldt bij schade aan
uw eigen camper en bij het vervangen van
een ruit. Maar niet bij reparatie van een
ruit ('sterretje').

Extra informatie

Kiest u er voor om uw schade te laten
herstellen door een bij Camperverzekerd
aangesloten schadehersteller? Dan komt
het eigen risico te vervallen. Bij
ruitvervanging door een aangesloten
schadehersteller bedraagt het eigen risico
€ 75,-.





Keuze: Ruitschade
U bent verzekerd voor het breken of
barsten van de ruiten. Hieronder valt ook
het zogenaamde sterretje. Dit valt onder
de (Beperkt) Casco dekking. Bij
ruitvervanging is er een eigen risico van
toepassing.

Extra informatie

Er geldt een lager eigen risico als u de ruit
laat vervangen door een bij
Camperverzekerd aangesloten
schadeherstelbedrijf.

Keuze: inboedel € 5.000,-
U bent verzekerd voor alle spullen in de
camper. Of we bij diefstal de schade
vergoeden, hangt af van of uw camper op
slot was en er sporen van braak aanwezig
zijn.

Extra informatie

Geld, pasjes en geldwaardige papieren zijn
niet verzekerd. Onder inboedel vallen niet
de permanent vastgemonteerde zaken
zoals een �etsendrager, schotel of
zonneluifel. Dit zijn accessoires en zijn
standaard meeverzekerd op de (Beperkt)
Casco dekking indien deze zijn
opgenomen in de verzekerde som.

Keuze: Huisdieren
Uw huisdieren zijn verzekerd voor
medische kosten na een ongeval met uw
camper. De maximale vergoeding is €
500,- per gebeurtenis. Hierbij geldt geen
eigen risico. Dit valt onder de (Beperkt)
Casco dekking.

Keuze: Schade aan eigen camper
U bent verzekerd voor schade aan uw
eigen camper als het uw eigen schuld is
(bijvoorbeeld een aanrijding), of indien er
sprake is van enig ander plotseling van
buitenkomend onheil. Dit valt onder de
Volledig Casco dekking.

Keuze: Schade voor inzittenden
Deze dekking vergoedt schade aan
inzittenden en hun spullen na een
verkeersongeval met de verzekerde
camper, tot maximaal € 1.000.000.

Beveiliging
Geldt er voor uw camper een
beveiligingsplicht? Dan staat er op uw
polis een beveiligingsclausule. In dat geval
vergoeden wij de schade bij diefstal,
joyrijden of inbraak alleen als u heeft
voldaan aan de beveiligingsplicht.

Extra informatie

U moet uw camper afsluiten. Worden uw
campersleutels uit uw woning gestolen?
Dan vergoeden wij 50% van de vervanging
van sleutels en sloten. Verlies van de
sleutels is niet verzekerd. Geef verlies of
diefstal van uw campersleutels direct aan
ons door.



Wijzigingen
Indien de bestuurder, kentekenhouder,
het kenteken, woonadres, of het bij
aanvang opgegeven gebruik van de
camper wijzigt, dan dient u dit zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven. Het niet
tijdig doorgeven van de gewijzigde
gegevens kan tot gevolg hebben dat u
geen of een lagere vergoeding krijgt bij
schade.



Geen herstel
Als uw camper niet total loss is en u kiest
ervoor om uw schade niet te laten
herstellen, dan vergoeden wij maximaal
50% van het vastgestelde schadebedrag.



Weersinvloeden, slijtage of
ouderdom
U krijgt geen vergoeding voor schade aan
uw eigen camper die zijn ontstaan door
weersinvloeden zoals zonlicht, bevriezing,
warmte, kou of vocht.

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd voor schade
aan uw camper die ontstaat door normaal
gebruik, zoals slijtage, verkleuring,
veroudering, verroesting en corrosie.






Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van uw camperverzekering
en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Rusland, Marokko, Turkije,
Tunesië en Israël.

Extra informatie

Wij vergoeden geen schade als de camper langer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald.




Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt of u hebt schade, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel
mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij
strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw
situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaadt u onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij
kunnen een schade dan afwijzen en/of uw verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de
polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.


Wanneer en hoe betaal ik?
U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een
automatische incasso.

Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Tot een maximum van 80%. Als u
schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.


Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen uw
verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op
tijd betaalt of bij fraude. Als er wijzigingen zijn in uw situatie, meldt dat dan aan Camperverzekerd.


Hoe zeg ik mijn contract op?
U dient de verzekering op te zeggen via uw digitale polismap. U kunt de verzekering na het eerste
verzekeringsjaar dagelijks opzeggen, er geldt dan een opzegtermijn van een maand. Bij verkoop van de
camper dient u ons binnen 14 dagen een vrijwaringsbewijs toe te sturen. Uw verzekering eindigt dan per
datum vrijwaring.

https://mijn.camperverzekerd.nl/

