
Verschilenoverzicht voorwaarden Neerlandia Caravanverzekering

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Neerlandia 0206 Model 37079_0117

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is 

veranderd en er is een inhoudsopgave opgenomen. 
Hiermee worden de voorwaarden prettiger leesbaar en 
begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.

Objecten
Toercaravan
Vouwwagen Oud. Was niet mogelijk om het object vouwwagen te 

verzekeren.
Stacarvan Oud. Was wel mogelijk om het object stacaravan te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 

caravanverzekering.
Aanbouw Oud. Was wel mogelijk om de aanbouw mee te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 

caravanverzekering.
Aanhanger Oud. Was wel mogelijk om het object aanhanger te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 

caravanverzekering.
Verzekeringsgebied

Oud.Toercaravans en aanhangers zijn verzekerd in Nederland, 
Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, (Noord) Ierland, Italië,
Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Spanje, Slovenië, 
Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Nieuw. Caravan of vouwwagen is verzekerd in Europa, 
Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de 
Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in 
welke landen u verzekerd bent.

Oud. Stacaravans zijn uitsluitend in Nederland verzekerd, tenzij 
op het polisblad expliciet is vermeld, dat er sprake is van 
buitenlanddekking. In dat geval is er dekking in de hierboven 
genoemde landen

Eigen Risico
Oud. Tenzij anders is overeengekomen geldt voor schade aan 
caravan, aanhanger, inventaris, voortent of aanbouw een 
standaard eigen risico van € 50 per gebeurtenis.

Nieuw. Standaard eigen risico € 225 per gebeurtenis voor 
caravans en € 150 voor vouwwagens. Het eigen risico kan 
ook verlaagd worden naar € 0. Voor hagelschade geldt 
een extra eigen risico van € 150. 

Dekkingen
Aansprakelijkheid Standaard meeverzekerd Nieuw. Taalkundige verduidelijking van wat verzekerd is.

Brand/Storm/Diefstal Nieuw. Dekking aangepast 
Beschadiging en aanrijding caravan Nieuw. Dekking aangepast 

1, 3 of 5 jaar waardegarantie Oud. Waardegarantiedekking was niet mogelijk mee te 
verzekeren 

Nieuw. Dekking aangepast 

Hagelschade Oud. Viel onder de dekking Uitgebreid Nieuw. Optie
Inboedel Nieuw. Naamswijziging van Inventaris naar Inboedel

Accessoires Oud. Was niet mogelijk mee te verzekeren Nieuw. Dekking toegevoegd
Voortent/Lijfel
Hulpverlening Oud. Alleen mogelijk bij een gedekte voorval op de dekkingen 

beperkt en uitgebreid
Nieuw. Optie

Vervangend Vervoer Oud. Alleen mogelijk bij een gedekte voorval op de dekkingen 
beperkt en uitgebreid

Nieuw. Optie

Particuliere Verhuur Oud. Dekking was niet mogelijk Nieuw. Optie
Rechtsbijstand Oud. Viel onder de dekking Aansprakelijkheid Nieuw. Dekking is niet mogelijk

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschilenoverzicht voorwaarden Ansvar Caravanverzekering

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Model Caravan 08/03 Model 37079_0117

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is 

veranderd en er is een inhoudsopgave opgenomen. 
Hiermee worden de voorwaarden prettiger leesbaar en 
begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.

Objecten
Toercaravan
Vouwwagen (vouwkampeerwagen)
Stacarvan Oud. Was wel mogelijk het object stacaravan te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 

caravanverzekering.
Aanbouw Oud. Was wel mogelijk om de aanbouw mee te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 

caravanverzekering.
Mobiele bungalow Oud. Was wel mogelijk om een mobiele bungalow mee te 

verzekeren.
Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 
caravanverzekering.

Verzekeringsgebied
Oud. Verzekeringsgebied is Nederland met een grensstrook van 100 
km daarbuiten. Toercaravans, vouwkampeerwagen zijn verzekerd 
voor 6 maanden per jaar in Europa en landen rondom de 
Middellandse zee

Nieuw. Caravan of vouwwagen is verzekerd in Europa, 
Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de 
Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in 
welke landen u verzekerd bent.

Eigen risico
Oud. Het standaard eigen risico is € 100 per gebeurtenis Nieuw. Standaard eigen risico € 225 per gebeurtenis voor 

caravans en € 150 voor vouwwagens. Het eigen risico kan 
ook verlaagd worden naar € 0. Voor hagelschade geldt een 
extra eigen risico van € 150. 

Dekkingen
Aansprakelijkheid Standaard meeverzekerd Nieuw. Taalkundige verduidelijking van wat verzekerd is.

Brand/Storm/Diefstal Nieuw. Dekking aangepast 
Beschadiging en aanrijding caravan Nieuw. Dekking aangepast 
1, 3 of 5 jaar waardegarantie Oud. Waardegarantiedekking was niet mogelijk mee te verzekeren Nieuw. Dekking aangepast 

Hagelschade Oud. Viel onder de dekking Uitgebreid Nieuw. Optie
Inboedel Nieuw. Naamswijziging van Inventaris naar Inboedel

Accessoires Oud. Optie niet mogelijk mee te verzekeren Nieuw. Dekking toegevoegd
Voortent/Lijfel Oud. Viel onder Inventaris Nieuw. Optie
Hulpverlening Oud. Standaard meeverzekerd Nieuw. Optie
Vervangend Vervoer Oud. Standaard meeverzekerd Nieuw. Optie
Particuliere Verhuur Oud. Optie was niet mogelijk Nieuw. Optie
Rechtsbijstand Oud. Dekking was mogelijk Nieuw. Dekking is niet mogelijk

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschilenoverzicht voorwaarden Ansvar Caravanverzekering

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Model 094-05_01-16 Model 37079_0117

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is 

veranderd en er is een inhoudsopgave opgenomen. Hiermee 
worden de voorwaarden prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.

Objecten
Toercaravan

Toercaravan in gebruik als stacaravan
Oud. Was wel mogelijk het object toercaravan in gebruik als stacaravan 
te verzekeren.

Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 
caravanverzekering.

Stacarvan Oud. Was wel mogelijk het object stacaravan te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 
caravanverzekering.

Aanbouw Oud. Was wel mogelijk om de aanbouw mee te verzekeren. Nieuw. Kan niet meer verzekerd worden op de 
caravanverzekering.

Verzekeringsgebied
Oud. Verzekeringsgebied is Nederland met een grensstrook van 100 km 
daarbuiten. Toercaravans, vouwkampeerwagen zijn verzekerd voor 6 
maanden per jaar in Europa en landen rondom de Middellandse zee

Nieuw. Caravan of vouwwagen is verzekerd in Europa, Israël, 
Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u de 
Internationaal Verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in 
welke landen u verzekerd bent.

Eigen risico
Oud. Bij beperkt en allrisk niet bij Garantietermijn 7 jaar is het eigen 
risico € 75 en bij Allrisk dekking heb je keuzes uit verschillende 
bedragen om het eigen risico te verhogen voor een premiekorting. Het 
eigen risico kan verhoogd worden naar  € 200 € 325 en € 575

Nieuw. Standaard eigen risico € 225 per gebeurtenis voor 
caravans en € 150 voor vouwwagens. Het eigen risico kan ook 
verlaagd worden naar € 0. Voor hagelschade geldt een extra 
eigen risico van € 150. 

Dekkingen
Aansprakelijkheid Standaard meeverzekerd Nieuw. Taalkundige verduidelijking van wat verzekerd is.

Brand/Storm/Diefstal Nieuw. Dekking aangepast 
Beschadiging en aanrijding caravan Oud. Allrisk dekking Nieuw. Dekking aangepast 
1, 3 of 5 jaar waardegarantie Oud. 2 jaar nieuwwaarde of 2 jaar aankoopgarantie en 5 jaar of 7 jaar 

(Topmodule) nieuwwaarde
Nieuw. Dekking aangepast 

Hagelschade Nieuw. Optie niet mogelijk 
Inboedel
Accessoires Oud. Optie niet mogelijk mee te verzekeren 
Voortent/Lijfel Nieuw. Optie niet mogelijk 
Hulpverlening Oud. Standaard meeverzekerd Nieuw. Optie
Vervangend Vervoer Oud. Standaard meeverzekerd Nieuw. Optie
Particuliere Verhuur Nieuw. Optie niet mogelijk 
Rechtsbijstand Nieuw. Optie niet mogelijk 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschillenoverzicht voorwaarden Recreatiehuisverzekering

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
model 383201_06-12 model 387-90_01-16

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is veranderd en er 

is een inhoudsopgave opgenomen. Hiermee worden de voorwaarden 
prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Wat is er verzekerd? Oud. Het op het polisblad omschreven recreatiehuis en de
inboedel als deze is meeverzekerd en op het polisblad
staat vermeld.

Nieuw. Er wordt uitgebreid aangegeven welke objecten en eventuele 
aanbouw verzekerd kan worden

Dekkingen
Aansprakelijkheid  Oud. Deze dekking is in de nieuwe voorwaarden vervallen. Nieuw: Aanprakelijkheid wordt nu wel genoemd in de voorwaarden. Bij 

schade aan zaken en personen: maximaal
€ 500.000 per gebeurtenis; de kosten van verweer als u aansprakelijk 
wordt gesteld: maximaal € 500.000 per gebeurtenis.

Brand Oud. Was een meeverzekerde schade op de dekkingen beperkt, 
uitgebreid en alle gevaren.

Nieuw: Brand is een vuur met vlammen dat door verbranding ontstaat en 
zichzelf voortplant. De schade die door het blussen van een brand 
ontstaat, zien wij ook als brandschade.

Alle gevaren Nieuw. Taalkundige verduidelijking van wat verzekerd is.
Dekking Verhuur Oud. Wij vergoeden geen schade die ontstaat als u uw

recreatiehuis verhuurt, of gebruikt voor zaken of beroep
of iets anders dan op het aanvraagformulier van deze
verzekering staat.

Nieuw. We vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning 
particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk 
verhuurt aan vrienden of bekenden tegen een premietoeslag van 50%

Eigen risico
Oud. Standaard eigen risico van € 100 Nieuw. U kiest zelf de hoogte van het eigen risico.Standaard is het eigen 

risico € 150. Afkoop van het standaard eigen risico naar € 0 tegen 
premietoeslag of verhogen naar € 500 tegen premiekorting is mogelijk

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschillenoverzicht voorwaarden Ansvar Reis PPI

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Pakket 11-05 Model 37077_0617

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is veranderd 

en er is een inhoudsopgave opgenomen. Hiermee worden de 
voorwaarden prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.
Dekkingen
Reisverzekering Oud. Geen keuze uit drie reispakketen.  Nieuw. Keuze uit drie reisverzekeringen Basis, Comfort en Optimaal

Maximale reisduur Oud. Maximale duur 90 dagen 60 dagen, 90 of 180 dagen
Verzekeringsgebied Europa of Wereld
Personenhulp Standaard meeverzekerd
Bagage Oud. Vergoeding per reis, tot maximaal de verzekerde sommen 

vermeld op het verzekeringsbewijs, schade aan, diefstal of verlies 
van reisbagage of reisdocumenten

Keuze uit € 1.000 , € 3.000 of      € 5.000

Geld Oud. Dekking was niet mogelijk € 500
Geneeskundige kosten                                                    Oud. Medisch noodzakelijke geneeskundige

behandeling tijdens de reis tot maximaal
€ 25.000,- per verzekerde

Kostprijs

Rechtsbijstand Oud. Dekking was niet mogelijk Kostprijs
Ongevallen Oud. Dekking was niet mogelijk alleen als de module 

ongevallenverzekering was op genomem in het pakket 
Nieuw. Optie om ongevallendekking mee te verzekeren 

Bij overlijden Oud. Uitkering op basis van een uitkeringspercentage € 12.500 of € 25.000
Bij algehele blijvende invaliditeit € 25.000 of € 75.000
Zonder helm (meerijden) op een motor 
meer dan 50cc

€ 3.000 of € 5.000

Skiën en Snowboarden/ Wintersport en 
bijzondere sporten 

Oud. Dekking was niet mogelijk

Hulp en Huur vervoermiddel/ 
Automobilistenhulp

Oud. Dekking was niet mogelijk

Extra sportuitrusting Oud. Dekking was niet mogelijk € 2.500

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschillenoverzicht voorwaarden Ansvar Annulering PPI

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Pakket 11-05 Model 37077_0617

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is veranderd en er 

is een inhoudsopgave opgenomen. Hiermee worden de voorwaarden 
prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.
Dekkingen
Annulering Oud. AnsvarIdéa vergoeding per reis, tot maximaal de op het

verzekeringsbewijs vermelde verzekerde sommen,
de kosten van:
a. annulering van de reis tot en met de dag van
vertrek of de ingangsdatum van de huur;
b. vertraging bij vertrek;
c. afbreking van de reis met voortijdige terugkeer.

Nieuw. Annuleringsdekking kan toegevoegd worden op de 
reisverzekering. Keuze uit twee bedragen € 1.500 of € 3.000 per 
verzekerde per reis € 6.000 of € 12.000 per jaar voor alle gezinsleden 
samen

Allrisk Annulering Oud. Dekking was niet mogelijk Nieuw. Allrisk Annuleringdekking kan toegevoegd worden op de 
reisverzekering. Met Allrisk Annulering vindt er een vergoeding plaats van 
75% van de annuleringskosten. 25% van het totaalbedrag blijft voor eigen 
rekening. 

Waarnemener Oud. Dekking was niet mogelijk Nieuw. Kan toegevoegd worden op de reisverzekering naast de 
annuleringsdekking. Wordt er een waarnemer meeverzekerd? Dan is er 
recht op een vergoeding, als de reis wordt geannuleerd of afgebroken 
omdat de waarnemer uitvalt.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.



Verschillenoverzicht voorwaarden Ansvar Reis/Ongevallen PPI

2021-04

Oude voorwaarden Nieuwe voorwaarden
Pakket 11-05 Model 37077_0617

Algemeen
Algemeen De schrijfstijl is verbeterd, de volgorde van de artikelen is veranderd 

en er is een inhoudsopgave opgenomen. Hiermee worden de 
voorwaarden prettiger leesbaar en begrijpelijker.

Algemene voorwaarden Nieuw. Inhoudsopgave en Introductietekst is aangepast.
Dekkingen
Reisverzekering Oud. Geen keuze uit drie reispakketen.  Nieuw. Keuze uit drie reisverzekeringen Basis, Comfort en Optimaal

Maximale reisduur Oud. Maximale duur 90 dagen 60 dagen, 90 of 180 dagen
Verzekeringsgebied Europa of Wereld
Personenhulp Standaard meeverzekerd
Bagage Oud. Vergoeding per reis, tot maximaal de verzekerde sommen 

vermeld op het verzekeringsbewijs, schade aan, diefstal of verlies van 
reisbagage of reisdocumenten

Keuze uit € 1.000, € 3.000 of € 5.000

Geld Oud. Dekking was niet mogelijk € 500
Geneeskundige kosten                                                    Oud. Medisch noodzakelijke geneeskundige

behandeling tijdens de reis tot maximaal
€ 25.000 per verzekerde

Kostprijs

Rechtsbijstand Oud. Dekking was niet mogelijk Kostprijs
Ongevallen Oud. Dekking was niet mogelijk alleen als de module 

ongevallenverzekering was op genomem in het pakket 
Nieuw. Optie om ongevallendekking mee te verzekeren 

Bij overlijden Oud. Uitkering op basis van een uitkeringspercentage € 12.500 of € 25.000
Bij algehele blijvende invaliditeit Oud. Uitkering op basis van een uitkeringspercentage € 25.000 of € 75.000
Zonder helm (meerijden) op een motor 
meer dan 50cc

Oud. Uitkering op basis van een uitkeringspercentage € 3.000 of € 5.000

Skiën en Snowboarden/ Wintersport en 
bijzondere sporten 

Oud. Dekking was niet mogelijk

Hulp en Huur vervoermiddel/ 
Automobilistenhulp

Oud. Dekking was niet mogelijk

Extra sportuitrusting Oud. Dekking was niet mogelijk € 2.500

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op het polisblad en in de verzekeringsvoorwaarden.


