
Caravanverzekering

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Intermed Verzekeringen, vergunning: 12040152 (NL)

Product: Toercaravan-Vouwwagenverzekering Casco Plus (Intermed-Pool) versie 2020.02

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat

uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. De polisvoorwaarden kunt u vinden op
 www.onlinepolisvoorwaarden.nl/intermed-pool/.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking Casco Plus vergoedt schade aan of diefstal van uw toercaravan of vouwwagen. Of schade aan anderen die wordt veroor-
zaakt door of met uw losgekoppelde toercaravan of vouwwagen. In deze Verzekeringskaart noemen wij beide objecten: uw caravan.

Wat is verzekerd? Wat is niet verzekerd?

 
Hieronder staat welke schade door of aan uw U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door
caravan verzekerd is. onvoldoende zorg of onvoldoende onderhoud. 

Ook is er geen dekking voor schade tijdens verhuur,
en niet-creatieve doeleinden.

Aansprakelijkheid (WA)

Extra informatie

Als u met uw losgekoppelde caravan schade aan
anderen of andermans spullen toebrengt, is deze Is uw caravan aan een auto gekoppeld? Dan bent u
schade verzekerd. bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder geen

geldig rijbewijs heeft.
Extra informatie Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs.

Als uw caravan gekoppeld is aan een auto, dan 
valt de schade aan anderen onder de WA-verze-
kering van de betreffende auto. Dit is in de Wet Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

zo geregeld.
U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de 
verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als

 er sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele
Schade door van buiten komende onheilen en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd 

als de schade het gevolg is van molest of een atoom-
Schade door een van buiten komend onheil is kernreactie.
verzekerd en ook: brand, bliksem, diefstal, joy-
riding, storm, botsen en van de weg raken. Extra informatie

 
 Onder molest verstaan wij: binnenlandse onlusten, 

burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer
Caravan niet ouder dan 36 maanden en opstand.

Als uw caravan niet ouder is dan 36 maanden, zijn
onder bepaalde voorwaarden ook verzekerd de Permanente bewoning

kosten van noodzakelijk herstel van materiaal- 
en constructiefouten van uw caravan. U bent niet verzekerd als u of iemand anders perma-

nent in de caravan woont.
 

Dekking voor waterschade

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ook schade door water dat onvoorzien uitstroomt
uit een waterleiding in de caravan of dat onvoor- Eigen risico

zien de caravan binnenstroom als gevolg van een
materiaal- of constructiefout is verzekerd. Het standaard eigen risico bedraagt € 125,- per 

gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor een eigen risico
 van € 250,- of € 500,-.

 
Keuzedekking: inventaris/reisbagage

  
Als u deze dekking heeft meeverzekerd bent u Overstroming

verzekerd voor de spullen in uw caravan. Of wij  

bij diefstal de schade vergoeden hangt af van U bent niet verzekerd voor hoge waterstand en/of 
of uw caravan op slot was. En hoe de spullen zijn overstroming. Deze uitsluiting is niet van toepassing
opgeborgen (in een kast of uit het zicht). als u tijdig alle maatregelen heeft getroffen, die van u

verwacht hadden mogen worden. Denk aan het ver-
plaatsen van de caravan naar een hoger gelegen 
veilig gebied.

Extra informatie Beveiligingseisen



Let op: niet al  uw spullen zijn verzekerd. Bijvoor- Afhankelijk van het soort caravan, de catalogus-

beeld geld niet. En voor een aantal zaken (o.a. waarde en/of de (totaal) verzekerde bedragen 
audio-, video- en computerapparatuur, ge- kunnen er beveiligingseisen zijn gesteld. Als dat
reedschappen en sieraden) gelden bepaalde het geval is, staan deze op het polisblad vermeld!
maxima.

Keuzedekking: voortent/caravanmover

en aanbouw

 
U kunt met deze dekking meeverzekeren: (voor)
tenten, luifels, caravanmover en aanbouw. Let op:
zaken als reservewiel, gasflessen, antenne, satel-
lietschotels, fietsenrek, zonnepanelen en diefstal-
preventiemateriaal vallen onder de keuzedekking:
inventaris/reisbagage.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw caravan beschadigd door brand of een van
buitenkomend onheil of gestolen waardoor de
caravan niet verder kan rijden of waardoor de be-
stuurder of een andere inzittende het trekkende
voertuig niet meer kan besturen, dan heeft u
recht op hulpverlening. Dat geldt ook in een aan-
tal gevallen bij mechanische storting aan uw ca-
ravan of het trekkende motorrijtuig.

Bij hulpverlening moet u denken aan: berging, sle-
pen of vervoer van de caravan. Maar ook aan na-
zending van vervangende onderdelen.

Let op: schade aan het trekkende voertuig  ver-
goeden wij niet.

Extra informatie

Let op: De Alarmcentrale moet u vooraf toestem-
ming hebben gegeven voor het maken van kosten.
 

 
Vergoeding bij diefstal of total loss

Is uw caravan total loss of gestolen, dan vergoeden
wij de nieuwwaarde als uw caravan niet ouder is
dan 60 maanden. Is uw caravan ouder dan 60 
maanden, dan vindt er een afschrijving plaats.

Reparatie

 
Wij vergoeden de reparatiekosten, behalve als uw
caravan technisch of economisch total loss is. In 
dat geval vergoeden wij het verschil tussen de  
dagwaarde voor en na de schade.

Extra informatie

Met technisch total loss van de caravan bedoelen
wij dat de caravan technisch niet meer in staat is 
om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of
onverantwoord is. Met economisch total loss be-
doelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan 
het verschil tussen de waarde van de caravan
direct voor gebeurtenis en de waarde van de
restanten na de gebeurtenis.
Laat u de schade niet repareren? Dan vergoeden
wij een percentage van de vastgestelde reparatie-
kosten.

Waar ben ik gedekt?

U bent het hele jaar verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. En voor een periode van maximaal 6 maanden aanéén-



gesloten in de rest van Europa, op de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en in de Aziatische en Afrikaanse landen 
die grenzen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voor-
komen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik? Transparantie-poliskosten.

Standaard betaalt u de premie per jaar. U kunt tegen een premietoeslag kiezen om de premie per maand, per kwartaal of
per halfjaar te betalen. Betalen kan ook via een automatische incasso.
In het kader van transparantie maken de kosten voor afgifte polisbladen, het berekenen van de (nieuwe) premie èn het toe-
zenden van de nota geen onderdeel (meer) uit van de premie. Dat is ook redelijker want deze worden zo uitsluitend in reke-
ning gebracht voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden.
De poliskosten voor afgifte van een polis of aanhangsel bedragen € 8,00. De kosten voor het berekenen van de premie voor 
de komende verzekeringsperiode en het toezenden van de nota bedragen € 1,25.
Andere kosten - zoals voor het advies en voor schadebehandeling - maken wel onderdeel uit van de premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de ver-
zekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of een e-mail. Dat kan bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks 
bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.


