Caravanverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Victor Insurance Europe B.V., financieel dienstverlener, vergunning: 12040087
(NL)

Product:

Camptoo Dagverzekering Caravan

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 die tijdens de huurperiode aan de caravan - die u via Camptoo (ver)huurt - ontstaat, inclusief schade in het
verkeer door ongeval of botsing. Ook schade, die de losgekoppelde caravan aan anderen veroorzaakt, is verzekerd. Verder is hulpverlening
meeverzekerd. Met caravan bedoelen wij zowel een toercaravan als een vouwwagen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan of door de
caravan verzekerd is.

Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden
dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We
vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of
bij het rijden zonder geldig rijbewijs. Of wanneer de
bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was.

Hulpverlening na een ongeval
We vergoeden onder andere vervoer naar de
reparateur, huur vervangende caravan bij diefstal van
- of onherstelbare schade aan - de caravan in het
buitenland, vervoer naar huis bij een ongeluk of
ziekte onderweg tijdens de reis en kosten voor het
nasturen van onderdelen voor reparaties.
Diefstal of total loss
Als de caravan gestolen is, vergoeden wij de
dagwaarde meteen vóór de diefstal. Is de caravan
total loss? Dan vergoeden wij het verschil tussen de
dagwaarde vóór en de dagwaarde direct na de
schadegebeurtenis. Dit is de restwaarde.
Reparatie
U mag zelf het herstelbedrijf kiezen. Wij vergoeden
de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde van
de caravan, tenzij de caravan technisch of
economisch total loss is. Als u besluit de caravan niet
te laten repareren, krijgt u een lagere
schadevergoeding.
Extra informatie
Als door de beschadiging de functionaliteit niet is
aangetast en slechts van invloed is op de
cosmetische staat van de caravan, dan kunt u kiezen
voor een vergoeding op basis van
waardevermindering.

Schade door brand of natuur
Schade aan de caravan en/of voortent/luifel door
bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing,
kortsluiting, overstroming, aardbeving, vulkanische
uitbarsting en lawine is verzekerd.
Schade door hagel en storm
Schade aan de caravan en/of voortent/luifel door
hagel en storm is verzekerd. Niet verzekerd is de
schade aan de caravan als er tijdens storm met de
caravan gereden wordt.

Extra informatie
Is er schade aan een ander veroorzaakt? Dan zullen
wij de schade wel vergoeden aan de benadeelde,
maar zal de schade mogelijk wel moeten worden
terugbetaald door de huurder.

Onvoldoende onderhoud, zorg of slijtage
U heeft geen recht op hulp of vergoeding van de
kosten van hulpverlening als de caravan en/of de
trekkende auto slecht onderhouden of overbelast is.
Ook is er geen dekking voor schade als gevolg van
normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring of
veroudering. Tevens is geen dekking voor schade als
gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud van
de gas- of elektrische installatie of het complete
onderstel.
Atoomkernreacties, fraude, molest en criminele
activiteiten
De verzekering biedt geen dekking als er fraude
wordt gepleegd. Ook is er geen dekking als de
caravan gebruikt wordt voor criminele of strafbare
feiten. Schade die het gevolg is van molest of een
atoomkernreactie is ook niet verzekerd.
Extra informatie
Met molest bedoelen wij: binnenlandse onlusten,
oproer, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand en
muiterij. In de voorwaarden worden deze begrippen
verder toegelicht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
U bent als (ver)huurder met de 'Camptoo
Dagverzekering Caravan' alleen verzekerd voor de
schade die is veroorzaakt of ontstaan tijdens de
periode dat u de caravan via Camptoo heeft
verhuurd of gehuurd.

Inboedel
Schade aan de inventaris door bijvoorbeeld brand,
inductie of diefstal is verzekerd. Denk daarbij aan
schade aan of verlies van spullen die volgens de
inventarislijst in de caravan aanwezig zijn, zoals
servies, meubilair, beddengoed en een gasfles.
Diefstal is alleen verzekerd als er sporen van braak
aan de buitenzijde van de caravan zijn.
Extra informatie
Reisbagage, zoals kleding, (zonne)brillen,
contactlenzen, schoeisel en toiletartikelen, behoort
niet tot de inventaris. Ook zaken als reisdocumenten,
geld, fietsen, mobiele apparatuur, foto- en
filmapparatuur, sieraden en horloges behoren niet tot
de inventaris.

Uitrusting
Schade aan accessoires, zoals bijvoorbeeld een
caravanmover, fietsendrager, satellietschotel of
zonnepanelen is meeverzekerd tot een bedrag van
€ 1.500,-.
Pechhulp
Deze dekking biedt hulp als de caravan of de
trekkende auto (mits niet ouder dan 60
maanden) - binnen het verzekerde gebied, maar
buiten de woonplaats van de huurder - plotseling
kapot gaat. Wij vergoeden de kosten van vervoer van
de caravan, voortent, inventaris en overige bagage
naar in overleg te bepalen adres in het woonland van
de huurder.

Eigen risico
Voor schade die valt onder de dekking
Aansprakelijkheid en Hulpverlening geldt geen eigen
risico. Bij schade aan de caravan zelf, de inventaris
en de voortent/luifel geldt een eigen risico van
€ 500,- per gebeurtenis.
Extra informatie
Er geldt geen eigen risico bij vergoeding van alleen
de waardevermindering.

Beveiliging
Als de caravan onbeheerd wordt achtergelaten dan
is diefstal, verduistering of joy-riding alleen verzekerd
als de caravan op slot staat met goedgekeurd
koppelingsslot en/of goedgekeurde wielklem. Verder
geldt de verplichting om alles te doen om diefstal te
voorkomen, zoals de caravan afsluiten, de sleutels
niet in de caravan of voortent achterlaten en
diefstalgevoelige spullen uit het zicht opbergen.
Huurder / bestuurder(s)
De huurder van de caravan en de bestuurder(s) van
de auto, waarmee de caravan wordt getrokken,
moeten minimaal 25 jaar oud zijn en in het bezit zijn
van een geldig rijbewijs dat nodig is voor het
besturen van de trekkende auto.
Camptoo Dagverzekering Camper
Deze dagverzekering is af te sluiten als u de caravan
(ver)huurt via Camptoo.

Aansprakelijkheid
Wij vergoeden maximaal € 500.000,- voor schade die
met of door de caravan en/of voortent/luifel is
toegebracht aan derden of aan hun spullen. Deze
dekking geldt alleen als de caravan is losgekoppeld
van de auto die de caravan trok én daarna veilig
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering is geldig in heel Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die
grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Is er sprake van schade of een ongeval onderweg waardoor u niet meer verder kunt, neem dan contact op met de
hulpverleners van Victor Insurance. Maak ook foto's van de schade en de locatie van het ongeluk en vul een schadeformulier in.
Ook moet u zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal en verleen
ons uw volledige medewerking.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie en assurantiebelasting voor de gehele huurperiode wordt bij vooruitbetaling samen met de boeking van een caravan op
het platform van Camptoo voldaan.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op het moment dat de verhuurder de caravan beschikbaar stelt aan de huurder op de in het
reserveringsoverzicht vermelde plaats, datum en tijdstip. En eindigt op het moment dat de caravan wordt teruggebracht bij de
verhuurder op de in het reserveringsoverzicht vermelde plaats, datum en tijdstip. Of zoveel later, of eerder, als - via Camptoo tussen verhuurder en huurder overeen is gekomen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
De verzekering stopt vanzelf aan het einde van iedere verzekerde verhuurperiode.
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