
 
Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden Privé Pakket Caravanverzekering Plus 2006  — Privé Pakket Online 

Caravan verzekering 3.0 

Alle voorwaarden van het Privé Pakket Online zijn herschreven. Voorop staat dat onze voorwaarden duidelijk 

zijn. Zonder ingewikkeld taalgebruik en lange zinnen! 

Bepaalde onderdelen van de dekking zijn ook aangepast. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen 

aan. 

Algemeen 

- De dekkingsvormen ‘Standaard’ en ‘Plus’ zijn vervangen de caravan standaarddekking.  

- De caravan mag uitsluitend voor particuliere recreatieve doeleinden worden gebruikt. Incidenteel verhuur kan 
meeverzekerd worden.  

Bij de verschillen is aangegeven wat het effect hiervan is op de meeste verzekerden. 

Betekenis  + = verbetering  
0 = ongewijzigd  
- = beperking 

Belangrijkste verschillen:  

 

Oud Voorwaarden Privé Pakket 

Caravanverzekering 2006 Plus 

Nieuw Voorwaarden Privé Pakket Online 

Caravanverzekering 3.0 

Wijziging 

betekent 

voor de 

meeste 

verzekerden 

2.3.1 Dekking voor alle onzekere 

gebeurtenissen, ook het gevolg van 

eigen gebrek.  

1.1.2 Dekking voor brand, storm, aanrijding, 

diefstal en inbraak. Eigen gebrek is 

verzekerd tot 36 maanden na aflevering 

van een nieuwe caravan.  

- 

2.3.1 Aanbouw is meeverzekerd. 1.1.3 Aanbouw is gratis meeverzekerd tot 

maximaal € 5.000,-. 

- 

 

4.2 Nieuwwaarderegeling: 

5 jaar voor nieuwe caravans. Daarna 

een aftrek van 2% per maand.  

 

 Standaard nieuwwaardregeling van 3 

jaar voor nieuwe caravans, uit te breiden 

naar 5 of 7 jaar.  

 

Aanschafwaarderegeling bij total 

lossschades van 3 jaar na aankoop van 

een bij een BOVAG-dealer gekochte 

tweedehands caravan.  

+/- 

2.2 Verzekerd bedrag W.A. € 250.000,- 1.1.1 Verzekerd bedrag W.A. € 500.000,- + 

4.4.1 Vergoeding vervangend 

vakantieverblijf € 115,- per dag, met 

maximum van € 1.150,- per 

gebeurtenis 

1.2.2 Vergoeding vervangend vakantieverblijf 

€ 125,- per dag, met maximum van € 

1.250,- per gebeurtenis 

+ 

2.3.2 Inboedel tegen een premietoeslag te 

verzekeren 

1.1.3 Inboedel standaard tot € 2.500,- 
verzekerd en optioneel aan te vullen tot 
€ 7.500,- .  

+ 

2.3.1 Inboedel tegen alle onzekere 

gebeurtenissen verzekerd, mits er ook 

een gedekte schade aan de caravan 

is.  

1.1.2  Dekking voor brand, storm, aanrijding, 
diefstal en inbraak. 

- 

2.3.1 Hagelschade standaard 

meeverzekerd 

4.7 Hagelschade aanvullend te verzekeren*  - 



 
2.3.1 Luifel/voortent tegen een 

premietoeslag te verzekeren 

4.5 Luifel/voortent tot € 1.000,- 
meeverzekerd. Tegen een 
premietoeslag aanvullend te verzekeren 
tot € 2.500,-*  

+  

5 Eigen risico casco is € 75,- en geldt 

niet bij ruitschade en bij schade door 

storm, brand of diefstal.  

1.1.6 Eigen risico casco € 150,- ¹  - 

n.v.t. Noodzakelijke beveiliging niet in de 

voorwaarden geregeld.  

1.3.r Verplicht koppelings- of disselslot en/of 
wielklem.  

- 

n.v.t.  Accessoires zijn als onderdeel van het 

verzekerd bedrag caravan verzekerd 

1.1.4 Accessoires worden aanvullend 

meeverzekerd*. 

- 

1.6 Uitgesloten zijn geld, geldswaardige 

papieren en kostbaarheden.  

1.1.3 Maximale vergoedingen voor foto-. Film- 

en computerapparatuur. Sieraden en  

mobiele telefoons/ apparaten zijn 

uitgesloten van dekking.  

- 

2. Inboedel verzekerd tegen een 

premietoeslag.  Diefstal alleen als er 

braakschade is.  

1.1.3 Schade en verlies van inboedel uit de 

luifel/voortent is niet gedekt. En tot 

maximaal € 750 uit een goed afgesloten 

aanbouw.  

- 

2.3.1 Schade aan banden verzekerd 1.3.p Alleen schade aan de banden is 

uitgesloten. Is er ook nog andere 

schade? Dan zijn de banden wel 

verzekerd.  

- 

3 Geen uitsluiting voor bewoning door 

verzekerde, illegale activiteiten of 

schade ontstaan door huisdieren. 

1.3.v Uitsluiting voor schade als de caravan in 

gebruik is als woonruimte, door of in 

verband met illegale activiteiten en 

ontstaan door huisdieren en ongedierte.   

- 

3.a Uitsluiting van verhuur 4.8 Optionele dekking voor verhuur +  

n.v.t.  Stalling in het buitenland niet geregeld 

in de voorwaarden 

4.9 Optionele dekking om de caravan in het 

buitenland te stallen 

+/-  

* Bij de conversie worden deze dekkingen toegevoegd aan de polis om grote dekkingsverschillen te voorkomen.   

 

¹ Voor verzekeringen die van Polisy naar Schade Online worden overgevoerd, gelden de volgende eigen risico’s: 
- Standaard eigen risico €   45,00 

o Dit eigen risico geldt niet bij ruitschade en bij schade door storm, brand of diefstal. 

- Eigen risico bij verhuur € 225,00 

 
 
 
Voor meer informatie over de wijzigingen kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur. 


