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Toercaravan-Vouwwagen
De Toercaravan-Vouwwagenverzekering helpt je de financiële risico’s af te dekken die samenhangen met het bezit van een
toercaravan of vouwwagen. De basisdekking van deze verzekering heeft standaard de dekking Aansprakelijkheid en een
cascodekking. De cascodekking dekt de schade aan je eigen toercaravan of vouwwagen. Je kunt hiervoor kiezen uit Casco Beperkt
en Casco Allrisk.

Welke toercaravan of vouwwagen is
verzekerd?
-

-

-

De toercaravan of vouwwagen die bestemd is voor recreatief verblijf
en die niet bedoeld is om het hele jaar op een vaste standplaats te
staan.
De toercaravan die bestemd is voor recreatief verblijf en het hele jaar
op een vaste standplaats staat (behalve tijdens een winterstalling).
Dus een toercaravan die gebruikt wordt als stacaravan.
De toercaravan of vouwwagen is bij aanvraag niet ouder dan 25 jaar.
De cataloguswaarde van de toercaravan is bij aanvraag niet hoger
dan € 60.000.
De cataloguswaarde van de vouwwagen is bij aanvraag niet hoger
dan € 40.000.

In welke landen geldt deze verzekering?
In Nederland geldt de verzekering gedurende het hele jaar. In alle andere
landen van Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira, en
in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de Middellandse Zee
geldt de verzekering 6 maanden aaneengesloten per jaar.
Voor de toercaravan op vaste standplaats geldt dat de verzekering
alleen geldig is in Nederland. De vaste standplaats van de toercaravan
moet zich bevinden in Nederland. En dat geldt ook voor een eventuele
winterstallingsplek.

Voordelen
-

Hulpverlening, zoals pechhulp, is standaard meeverzekerd. Ook
hulp bij vervoer van de toercaravan of vouwwagen bij uitval van
het trekkende voertuig.

-

Je kunt de dekking aanpassen aan je persoonlijke situatie,
zoals het meeverzekeren van je caravanmover, je voortent, je
aanbouw of hagelschade.

-

In plaats van de dagwaarde kun je de aankoop-waarde
verzekeren.

-

Je kunt je verzekering maandelijks beëindigen.

-

Heb je schade? Je adviseur helpt je graag bij het afhandelen
ervan.

Basisdekking
De basisdekking bestaat uit de dekking Aansprakelijkheid en een cascodekking. Je kunt kiezen uit twee cascodekkingen: Casco Beperkt of Casco Allrisk. In het
schema zie je wat er bij welke dekking verzekerd is. Je vindt er ook andere belangrijke informatie.
Basisdekking
Aansprakelijkheid (standaard)

Casco (verplicht), keuze: Beperkt óf Allrisk
Casco Beperkt

Verzekerd

- Schade door de toercaravan/vouwwagen - Schade aan de verzekerde toercaravan/
- Schade aan en diefstal van de verzekerde
aan anderen en hun spullen.
vouwwagen door onder andere brand, diefstal
toercaravan/vouwwagen. En ook de schade door
- Verzekerd bedrag: € 500.000.
en natuurgeweld.
een aanrijding, botsing of omdat de toercaravan/
- Let op: alleen als de toercaravan/
- Let op: géén hagelschade.
vouwwagen van de weg raakt.
vouwwagen is losgekoppeld van de
- Let op: hagelschade is niet standaard verzekerd;
trekkende auto en veilig stilstaat buiten
dit is een keuzedekking.
het verkeer.

Herstel materiaalen constructiefouten
Eigen risico

Hulpverlening
Je moet vooraf
toestemming
vragen aan de
Alarmcentrale.

Casco Allrisk

Voor nieuw gekochte toercaravans/vouwwagens
niet ouder dan 1 jaar.
Geen

Keuze:
- Geen
- € 150
- € 250
- € 500

Keuze:
- Geen
- € 150
- € 250
- € 500

- Bij diefstal of beschadiging van de
toercaravan/vouwwagen door brand of een
oorzaak van buitenaf. Of bij pech (maar dan
alleen buiten de woonplaats).
- Noodhulp langs de weg.
- Vervoer van de verzekerde toercaravan/
vouwwagen. Ook bij uitval van de trekkende
auto (bij pech: auto maximaal 5 jaar oud).
- Huur vervangende toercaravan/vouwwagen of
vervangend vakantieverblijf: binnen en buiten
Nederland. Ook bij uitval binnen 15 dagen
vóór de geplande vakantie.

- Bij diefstal of beschadiging van de toercaravan/
vouwwagen door brand of een oorzaak van
buitenaf. Of bij pech (maar dan alleen buiten de
woonplaats).
- Noodhulp langs de weg.
- Vervoer van de verzekerde toercaravan/
vouwwagen. Ook bij uitval van de trekkende auto
(bij pech: auto maximaal 5 jaar oud).
- Huur vervangende toercaravan/vouwwagen of
vervangend vakantieverblijf: binnen en buiten
Nederland. Ook bij uitval binnen 15 dagen vóór
de geplande vakantie.

Wat is niet verzekerd?

Keuzedekkingen

Het is belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. Niet
verzekerd is schade:
- Door normaal gebruik, zoals slijtage.
- Als je je premie niet hebt betaald.
- Als je permanent in de toercaravan of vouwwagen woont.
- Die ontstaat als je de toercaravan of vouwwagen verhuurt of zakelijk
gebruikt.
- Door opzet of tijdens het plegen van een misdrijf.
- Door onvoldoende zorg, onvoldoende onderhoud of ondeskundig
onderhoud.
- Schade als de toercaravan of vouwwagen onvoldoende beveiligd is
tegen diefstal.
- Door hoge waterstand of overstroming waarbij je niet tijdig
maatregelen hebt genomen. Dus als bij een verwachte hoge
waterstand de caravan niet is verplaatst naar een veilige omgeving.
- Bij inboedel: niet verzekerde voorwerpen, onvoldoende zorg (niet
goed opbergen of afsluiten), ondeskundig onderhoud en kortsluiting
zonder gevolgschade.
- Bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegdheid van de bestuurder
van de trekkende auto.
- Door verkeerd gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs door
de bestuurder van de trekkende auto.
- Door snelheidsritten en wedstrijden.
- Door molest en atoomkernreacties.

De basisdekking bestaat uit de dekking Aansprakelijkheid en een cascodekking. Wil je aanvullende dekkingen, afgestemd op je persoonlijke
situatie en voorkeuren? Dan kan dat met onze keuzedekkingen.

Keuze Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar
Deze keuzedekking is mogelijk bij Casco Allrisk en Casco Beperkt. Met
deze dekking krijg je een uitbreiding van de standaard dagwaarderegeling
naar een aankoopwaarderegeling van 1, 3 of 5 jaar. De dekking geldt ook
voor de eventuele caravanmover of voortent of luifel die is meeverzekerd.

Keuze Caravanmover
Een caravanmover is een apparaat waarmee met een afstandsbediening de
caravan zonder duwen of trekken op zijn plaats gezet kan worden. Je kan
kiezen uit de volgende verzekerde bedragen:
- € 1.000
- € 2.000
- € 3.000
Voor deze keuzedekking gelden dezelfde gekozen cascodekkingen als voor
de caravan: Casco Beperkt of Casco Allrisk (met eventueel Aankoopwaarde
1, 3 of 5 jaar).

Keuze Voortent/luifel
Onder voortent of luifel verstaan we een voortent en/of tentluifel die aan
de caravan of vouwwagen is/wordt vastgemaakt. Je kan kiezen uit de
volgende verzekerde bedragen:
- € 1.000
- € 2.000
- € 3.000
- € 4.000
- € 5.000
Voor deze keuzedekking gelden dezelfde gekozen cascodekkingen als voor
de caravan Casco Beperkt of Casco Allrisk (met eventueel Aankoopwaarde
1, 3 of 5 jaar).

Keuze Aanbouw

Vaststellen van de schade

Onder aanbouw verstaan we serres, luifels en schuurtjes die allen niet van
tentdoek zijn gemaakt, buitenverlichting en verhogingen. De aanbouw
moet aan de toercaravan zijn vastgemaakt of naast de toercaravan staan.
Je kunt een verzekerd bedrag opgeven tot maximaal € 40.000. Voor
de keuzedekking Aanbouw geldt dezelfde gekozen cascodekking als
voor de toercaravan: Casco Beperkt of Casco Allrisk. De keuzedekking
Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar is op de keuzedekking Aanbouw niet van
toepassing.

Zodra je de schade hebt gemeld, gaan wij de schade vaststellen. Als we
daarom vragen, moet je vanzelfsprekend de schade kunnen aantonen.
Soms stellen we de schade vast met hulp van een deskundige. Ben je het
niet eens met de schadevaststelling van onze deskundige? Dan mag je ook
een eigen deskundige nog naar de schade laten kijken. Wij vergoeden de
redelijke kosten daarvan.

Keuze Inboedel
Onder inboedel verstaan we de losse spullen die worden meegenomen
in de toercaravan of vouwwagen en die daarin worden achtergelaten.
Onder inboedel vallen ook: de aan de toercaravan of vouwwagen
gemonteerde zaken zoals het reservewiel, gasflessen, antenne, fietsenrek,
satellietschotels, zonnepanelen en diefstalpreventiemateriaal. Je kan kiezen
uit de volgende verzekerde bedragen:
- € 1.000
- € 2.500
- € 5.000
- € 7.500
- € 10.000
- € 12.500 (alleen toercaravan vaste standplaats)
- € 15.000 (alleen toercaravan vaste standplaats)
Voor deze keuzedekking geldt dezelfde gekozen casco-dekking als voor de
caravan: Casco Beperkt of Casco Allrisk. De keuzedekking Aankoopwaarde
1, 3 of 5 jaar is
op de keuzedekking Inboedel niet van toepassing.

Welke waarden gebruiken we?
Aankoopwaarde:
Het bedrag waarvoor je de toercaravan of vouwwagen hebt gekocht.

Dagwaarde:
De verkoopwaarde van de toercaravan of vouwwagen net vóór de
schade. Wij stellen deze waarde eventueel samen met een deskundige
vast.

Cataloguswaarde:
De consumentenprijs (inclusief BTW) van de fabrikant of importeur
van de toercaravan of vouwwagen in het bouwjaar. Onder
de cataloguswaarde vallen ook de opties die zijn ingebouwd
of gemonteerd (de zogenaamde meeruitvoering) en in de
consumentenprijs zitten.

Keuze Hagelschade

Restwaarde:

Met deze keuzedekking is je toercaravan of vouwwagen verzekerd tegen
schade door hagel. Je kunt schade door hagel alleen meeverzekeren als
je de dekking Casco Allrisk hebt. Deze keuzedekking geldt ook voor de
eventuele voortent, luifel of aanbouw die is meeverzekerd.

De waarde van de toercaravan of vouwwagen na een schade.

Wat vergoeden wij bij diefstal en total loss
van de toercaravan of vouwwagen?

Wat vergoeden wij bij schade aan de
caravanmover of voortent/luifel?

Keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar

-

De eerste 12, respectievelijk 36, respectievelijk 60 maanden na aanschaf
van de toercaravan of vouwwagen vergoeden wij de aankoopwaarde. Tot
maximaal de verkoopwaarde van de toercaravan of vouwwagen volgens
de ANWB/BOVAG-koerslijst van de maand waarin je de toercaravan/
vouwwagen kocht plus 20%.

-

Alle overige gevallen

-

In alle overige gevallen vergoeden wij de dagwaarde.

Restwaarde van de toercaravan of vouwwagen
Wij houden altijd rekening met een eventuele restwaarde van de
toercaravan of vouwwagen.

Wat vergoeden wij bij reparatie van de
toercaravan of vouwwagen?
-

-

-

Wij vergoeden de kosten van reparatie. Als de reparatiekosten door
een alternatieve reparatiemethode of door een gedeeltelijk herstel
lager uitvallen, dan baseren wij onze schadevergoeding hierop.
Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de door ons
vastgestelde waarde van de toercaravan/vouwwagen direct voor de
gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis? Dan
vergoeden wij het verschil tussen die beide waarden.
Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de
vastgestelde reparatiekosten.

-

-

-

Heb je de keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar? Dan
vergoeden wij de eerste 12, respectievelijk 36, respectievelijk
60 maanden na aanschaf van de caravanmover of voortent/luifel
de aankoopwaarde. Kan je de aankoopwaarde niet aantonen? Dan
vergoeden wij de dagwaarde.
In alle overige gevallen vergoeden wij de dagwaarde van de
caravanmover of voortent/luifel.
Wij houden altijd rekening met een eventuele restwaarde van de
caravanmover of voortent/luifel. Die trekken we van de door ons
vastgestelde waarde af. De restwaarde krijgt je dus niet van ons
vergoed.
Bij reparatie vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade
niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde
reparatiekosten.
Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de door
ons vastgestelde waarde van de caravanmover of voortent/luifel
direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de
gebeurtenis? Dan vergoeden wij het verschil tussen die beide
waarden.
Wij vergoeden maximaal het door jou gekozen verzekerde bedrag.

Wat vergoeden wij bij schade aan de
aanbouw?
-

-

-

-

Wij vergoeden de dagwaarde van de aanbouw. Wij houden altijd
rekening met een eventuele restwaarde. De restwaarde vergoeden
we niet.
Bij reparatie vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade
niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde
reparatiekosten.
Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de door ons
vastgestelde waarde van de aanbouw direct voor de gebeurtenis en
de restwaarde na de gebeurtenis? Dan vergoeden wij het verschil
tussen die beide waarden.
Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat je hebt
gekozen.

Wat vergoeden wij bij schade aan de
inboedel?
-

-

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de inboedel.
Als reparatie niet mogelijk is dan krijg je een vergoeding in geld op
basis van nieuwwaarde. Is de inboedel minder waard dan 40% van
de nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de schade op basis van de
dagwaarde.
Wij vergoeden maximaal het door jou gekozen verzekerde bedrag.
Voor bepaalde spullen gelden lagere maximale bedragen.

Wat is het eigen risico?
Je kan kiezen voor een eigen risico van € 150, € 250 of € 500. Je kan er ook
voor kiezen om geen eigen risico te nemen.
- Het eigen risico geldt niet voor de dekking Aansprakelijkheid of
hulpverlening.
- Het eigen risico geldt wél voor de keuzedekkingen Caravanmover,
Voortent/luifel, Aanbouw, Inboedel en Hagelschade.

Wil je meer informatie?
In de voorwaarden vind je meer informatie over de Inboedelverzekering.
Download ze via www.asr.nl/voordeelpakket of neem contact op met je
verzekeringsadviseur.

De Toercaravan-Vouwwagenverzekering
is onderdeel van het Voordeelpakket
De Toercaravan-Vouwwagenverzekering van a.s.r. is onderdeel van het
Voordeelpakket van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen
je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je
verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop
zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in
het Voordeelpakket geldt: bepaal samen met je adviseur wat je nodig hebt,
dan betaal je alleen wat je nodig hebt.

Voordelen
Onafhankelijk advies
Je adviseur helpt je bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en
de dekking die bij je past. Je betaalt alleen wat je nodig hebt.

Pakketkorting
Het Voordeelpakket heb je al vanaf één verzekering. Hoe meer
verzekeringen je afsluit in het Voordeelpakket, hoe meer korting je kunt
krijgen.

Overzicht
Al je verzekeringen, inclusief je totaalpremie, staan op een overzichtelijk
polisblad. Hierop zie je wat je wel en wat je niet hebt verzekerd.

Elk jaar een update
Om te weten of je Voordeelpakket nog aansluit bij jouw situatie, ontvang
je elk jaar een handige checklist.

Overleg met je adviseur
Overleg met je adviseur wat je eventueel wilt aanpassen. Verandert er
tussentijds iets in je persoonlijke situatie? Geef dat dan direct door aan je
adviseur. Ook dan kan je Voordeelpakket worden aangepast.

Keuze uit 16 schadeverzekeringen
In en om
uw woning
Woonhuis
Inboedel
Recreatiewoning

Op de weg
en op het water
Auto
Bestelauto
Motor
Bromfiets
Aanhangwagen
Toercaravan / Vouwwagen
Kampeerauto
Oldtimer (auto of motor)
Boot

Persoonlijke
bescherming
Aansprakelijkheid
Doorlopende reis
Rechtsbijstand
Ongevallen

