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Producteigenschappen

Dekking

Wettelijke aansprakelijkheid Altijd verzekerd

Hulpverlening Altijd verzekerd

Pechhulp Optioneel

(Beperkt) casco Optioneel

Inboedel Optioneel

(Zonne)luifel Optioneel

Rechtsbijstand Optioneel

Ongevallen inzittenden Optioneel

Schade-inzittenden Optioneel

 

Wettelijke aansprakelijkheid  
Bent u of een andere verzekerde aansprakelijk voor schade 

die met de kampeerauto aan iemand anders of zijn spullen is 

toegebracht? Dan bent u hiervoor verzekerd. Ook vergoeden 

wij de kosten als u zich tegen een aansprakelijkstelling moet 

verweren.

Hulpverlening en pechhulp 
De dekking Hulpverlening geldt bij elke verzekering. U krijgt hulp 

in Nederland of in het buitenland als de kampeerauto uitvalt door 

een verkeersongeval. Pechhulp kunt u meeverzekeren als u ook 

kiest voor de (beperkt) casco dekking. U heeft dan ook recht op 

hulp als de kampeerauto uitvalt door pech.

Beperkt casco 
Verzekerd is onder andere schade door brand, diefstal, storm, 

natuurgeweld en relletjes. Ook vergoeden wij ruitbreuk en – bij 

een verzekerde gebeurtenis – de kosten van vervanging van 

een voor de buitenlandse autosnelwegen voorgeschreven 

autosnelwegvignet. 

Casco 
U bent verzekerd voor schade aan de kampeerauto door elk 

van buiten komend onheil. Ook bent u verzekerd tegen brand, 

blikseminslag, ontploffing en zelfontbranding, botsen omslaan, 

te water raken, van de weg raken en slippen als gevolg van een 

eigen gebrek.

Schade-inzittenden 
U bent verzekerd voor schade die de bestuurder of een passagier 

van de kampeerauto lijdt door een verkeersongeval. Een 

verkeersongeval is een ongeval dat komt door een aanrijding, 

blikseminslag, botsing, brand, slippen of in het water raken.  

Ongevallen inzittenden 
Krijgt u een ongeval met de kampeerauto? En raken een of meer 

van de inzittenden blijvend invalide of komt een inzittende hierbij 

te overlijden? Dan keren wij een bedrag uit.  

Rechtsbijstand 
U krijgt hulpverlening in de vorm van rechtsbijstand bij juridische 

meningsverschillen. Een meningsverschil moet verband houden 

met de deelname aan het wegverkeer met de kampeerauto of het 

bezit, onderhoud of vervanging van de verzekerde kampeerauto.

Lukt het niet om de schade aan uw kampeerauto te verhalen op 

de andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan vergoeden 

wij de schade tot maximaal € 750, als de schade minimaal € 125 

bedraagt en het gevolg is van een onrechtmatige daad. 

Inboedel en (zonne)luifel 

De inboedel in de kampeerauto en de (zonne)luifel kunt u 

verzekeren tegen schade door elk van buiten komend onheil. 

Ook zijn de inboedel en de (zonne)luifel verzekerd tegen brand, 

blikseminslag, ontploffing en zelfontbranding als gevolg van een 

eigen gebrek. 

Fietsen, zonnepanelen en reserveonderdelen vallen ook onder de 

inboedel. 

Met een kampeerauto voelt u zich vrij. Vrij om 

rond te trekken. Een nachtje hier, twee nachtjes 

daar. Of meer weken op dezelfde plek. Het is 

een betaalbare manier van vakantievieren, 

maar kampeerauto’s blijven dure objecten. En 

elke kampeerauto is anders. Daarom bieden 

wij een verzekering die u kunt samenstellen 

op de manier die u wilt. De basisdekking kunt 

u uitbreiden met extra dekkingen, deze kunt u 

naar wens toevoegen. Zo geniet u onbezorgd 

van uw kampeerauto.

https://www.ansvar-idea.nl
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Dekkingsgebied
De verzekering biedt dekking in het gebied dat op het 

Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) staat. 

 
Verhuur
Schade die ontstaat tijdens de periode dat u de kampeerauto 

verhuurt aan een ander is alleen verzekerd als u dit specifiek 

meeverzekert. Als u verhuur meeverzekert dan mag u de 

kampeerauto alleen verhuren aan een bestuurder die 25 jaar of 

ouder is en die minimaal 3 jaar zijn rijbewijs heeft.

 
Korting naast uw eerste voertuig
De schadevrije jaren van uw auto tellen ook mee bij het bepalen 

van de premie van uw kampeerautoverzekering. De auto hoeft 

hiervoor niet bij ons verzekerd te zijn.

Wat is niet verzekerd? 
Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen 

die niet verzekerd zijn. Raadpleeg de voorwaarden voor de exacte 

omschrijving. Niet verzekerd is:

• Schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, 
atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van 
verplichtingen is niet verzekerd.

• Schade door opzet of roekeloosheid.

• Schade door alcohol, drugs en medicijnen.

• Schade die is veroorzaakt bij wedstrijden en 
snelheidscursussen.

• Schade als u het hele jaar in de kampeerauto woont.

Elke dekking kent daarnaast specifieke uitsluitingen.  

De belangrijkste zijn:

 Wettelijke aansprakelijkheid

• Schade aan de bestuurder van de kampeerauto.

• Schade aan zaken van verzekerde.

 Hulpverlening en pechhulp

• Eenvoudig te repareren defecten.

• Uitval van de kampeerauto door overbelasting.

 (Beperkt) casco en (zonne)luifel

• Schade door normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage, roest en 
verkleuring.

• Schade door onvoldoende zorg of onderhoud.

• Diefstal of joyriding wanneer de sleutels in de kampeerauto 
zijn achtergelaten.

 Inboedel

• Onder meer de volgende zaken  vergoeden wij niet: 
reisdocumenten, geld, brillen en contactlenzen, sieraden en 
horloges.

 Rechtsbijstand

• Geschillen over de aankoop van een tweedehands 
kampeerauto als deze niet bij een officiële dealer is gekocht.

• Geschillen met de Belastingdienst.

• Geschillen over exploitatie van de kampeerauto, 
bijvoorbeeld verhuur of les.

 Ongevallen inzittenden/schade-inzittenden

• Ongevallen die gebeuren als de inzittende niet op een 
wettelijk toegestane zitplaats zit.

Meer info Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?

Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

Algemene voorwaarden Ansvar model 02.22

Bijzondere voorwaarden kampeerautoverzekering model 05-2022

Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op de polis en in de voorwaarden.

Pakketkorting
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen bieden wij al 

pakketkorting aan. Maar onze pakketpolis biedt meer voordelen, 

zo betaalt u slechts eenmalig poliskosten voor het hele pakket 

en heeft u alle verzekeringen onder één dak.

https://www.ansvar-idea.nl
https://docs.mijnturien.nl/AlgemeneVoorwaardenAnsvarModel02.22.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzVwvoorwaardenKampeerautoverzekeringModel05-2022.pdf

