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Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het vernieuwde 
Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je wat het Voordeelpakket voor  
jouw klanten kan betekenen. 
In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Toercaravan-Vouwwagenverzekering en 
welke dekkingen deze verzekering heeft. 

De Toercaravan-Vouwwagen-
verzekering van a.s.r.
De basisdekking van onze Toercaravan-Vouwwagen-
verzekering bestaat uit de dekking Aansprakelijkheid 
en een cascodekking. Voor de cascodekking kan jouw 
klant kiezen uit twee varianten: Casco Beperkt en Casco 
Allrisk.

Welke toercaravan of vouwwagen is 
verzekerd?
- De toercaravan of vouwwagen die bestemd is voor 

recreatief verblijf en die niet bedoeld is om het hele 
jaar op een vaste standplaats te staan.

-  De toercaravan die bestemd is voor recreatief 
verblijf en het hele jaar op een vaste standplaats 
staat (behalve tijdens een winterstalling). Dus een 
toercaravan die gebruikt wordt als stacaravan.

- De toercaravan of vouwwagen is bij aanvraag niet 
ouder dan 25 jaar.

- De cataloguswaarde van de toercaravan is bij 
aanvraag niet hoger dan € 60.000.

- De cataloguswaarde van de vouwwagen is bij 
aanvraag niet hoger dan € 40.000.

In welke landen geldt de 
verzekering?
In Nederland: het hele jaar. In alle andere landen van 
Europa, op de Azoren, de Canarische Eilanden en 
Madeira, en in de Aziatische en Afrikaanse landen 
die grenzen aan de Middellandse Zee: 6 maanden 
aaneengesloten per jaar.

Voor de toercaravan op vaste standplaats geldt dat 
de verzekering alleen geldig is in Nederland. De vaste 
standplaats van de toercaravan moet zich bevinden 
in Nederland. En dat geldt ook voor een eventuele 
winterstallingsplek.

Voordelen

- Hulpverlening inclusief pechhulp is 
standaard verzekerd. Ook hulp bij vervoer 
van de toercaravan/vouwwagen bij uitval 
van de trekkende auto.

- Precies verzekeren wat jouw klant 
nodig heeft: keuze in dekkingen (zoals 
Caravanmover, Voortent/luifel, Aanbouw, 
Hagelschade, Inboedel) en eigen risico’s.



Basisdekking

 Aansprakelijkheid (standaard) Casco (verplicht), keuze: Beperkt óf Allrisk

Casco Beperkt Casco Allrisk

Verzekerd -  Schade door de toercaravan/vouwwagen aan anderen en 

hun spullen.

-  Verzekerd bedrag: € 500.000.

- Let op: alleen als de toercaravan/vouwwagen is 

losgekoppeld van de trekkende auto en veilig stilstaat 

buiten het verkeer.

- Schade aan de verzekerde toercaravan/vouwwagen 

door onder andere brand, diefstal en natuurgeweld.

- Let op: géén hagelschade.

- Schade aan en diefstal van de verzekerde 

toercaravan/vouwwagen. En ook de schade door 

een aanrijding, botsing of omdat de toercaravan/

vouwwagen van de weg raakt.

- Let op: hagelschade is niet standaard verzekerd; 

dit is een keuzedekking.

Herstel materiaal- en  

constructiefouten

Voor nieuw gekochte toercaravans/vouwwagens 

niet ouder dan 1 jaar.

Eigen risico Geen Keuzen:

- geen

- € 150

- € 250

- € 500

Keuzen:

- geen

- € 150

- € 250

- € 500

Hulpverlening

Je klant moet vooraf 

toestemming vragen aan de 

Alarmcentrale. 

- Bij diefstal of beschadiging van de toercaravan/

vouwwagen door brand of een oorzaak van buitenaf. 

Of bij pech (maar dan alleen buiten de woonplaats).

- Noodhulp langs de weg.

- Vervoer van de verzekerde toercaravan/vouwwagen. 

Ook bij uitval van de trekkende auto (bij pech: auto 

maximaal 5 jaar oud).

- Huur vervangende toercaravan/vouwwagen of  

vervangend vakantieverblijf: binnen en buiten  

Nederland. Ook bij uitval binnen 15 dagen vóór  

de geplande vakantie.

- Bij diefstal of beschadiging van de toercaravan/

vouwwagen door brand of een oorzaak van 

buitenaf. Of bij pech (maar dan alleen buiten de 

woonplaats).

- Noodhulp langs de weg.

- Vervoer van de verzekerde toercaravan/

vouwwagen. Ook bij uitval van de trekkende auto 

(bij pech: auto maximaal 5 jaar oud).

- Huur vervangende toercaravan/vouwwagen of 

vervangend vakantieverblijf: binnen en buiten 

Nederland. Ook bij uitval binnen 15 dagen vóór 

de geplande vakantie.



Keuzedekkingen
De basisdekking van je klant bestaat uit de dekking Aansprakelijkheid en een cascodekking. Afgestemd op zijn 
persoonlijke situatie en voorkeuren kan je klant zich verzekeren met onze aanvullende keuzedekkingen.

Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar
- Je klant krijgt een uitbreiding van de 

standaard dagwaarderegeling naar een 
aankoopwaarderegeling van 1, 3 of 5 jaar.

- Mogelijk bij Casco Allrisk en Casco Beperkt.
- Deze keuzedekking geldt ook voor de eventuele 

caravanmover of voortent/luifel die is meeverzekerd.

Caravanmover
- Een caravanmover is een apparaat waarmee met 

een afstandsbediening de toercaravan/vouwwagen 
zonder duwen of trekken op zijn plaats gezet kan 
worden.

- Je klant kan kiezen uit de volgende verzekerde 
bedragen:
- € 1.000
- € 2.000
- € 3.000

- Voor de keuzedekking Caravanmover geldt dezelfde 
gekozen cascodekking als voor de toercaravan/
vouwwagen: Casco Allrisk of Casco Beperkt en 
keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar.

Voortent/luifel
- Een voortent/luifel is een voortent en/of tentluifel 

die aan de toercaravan/vouwwagen is/wordt 
vastgemaakt.

- Je klant kan kiezen uit de volgende verzekerde 
bedragen:
- € 1.000
- € 2.000
- € 3.000
- € 4.000
- € 5.000

- Voor de keuzedekking Voortent/luifel geldt dezelfde 
gekozen cascodekking als voor de toercaravan/
vouwwagen: Casco Allrisk of Casco Beperkt en 
keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar.

Aanbouw
-  Deze keuzedekking geldt alleen voor een 

toercaravan op vaste standplaats.
-  Aanbouw zijn serres, luifels en schuurtjes die allen 

niet van tentdoek zijn gemaakt, buitenverlichting en 
verhogingen. De aanbouw moet aan de toercaravan 
zijn vastgemaakt of naast de toercaravan staan.

-  Je klant kan een verzekerd bedrag opgeven tot 
maximaal € 40.000.

-  Voor de keuzedekking Aanbouw geldt dezelfde 
gekozen cascodekking als voor de toercaravan: 
Casco Allrisk of Casco Beperkt. De keuzedekking 
Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar is op de keuzedekking 
Aanbouw niet van toepassing.

Inboedel
- Inboedel zijn de losse spullen die worden 

meegenomen in de toercaravan/vouwwagen en 
die daarin worden achtergelaten. Onder inboedel 
vallen ook: de aan de toercaravan/vouwwagen 
gemonteerde zaken zoals reservewiel, gasflessen, 
antenne, fietsenrek, satellietschotels, zonnepanelen 
en diefstalpreventiemateriaal.

- Je klant kan kiezen uit de volgende verzekerde 
bedragen:
- €   1.000
- €   2.500
- €   5.000
- €   7.500
- € 10.000
-  € 12.500  (alleen toercaravan vaste standplaats)
-  € 15.000  (alleen toercaravan vaste standplaats)

- Voor de dekking Inboedel geldt dezelfde gekozen 
cascodekking als voor de toercaravan/vouwwagen: 
Casco Allrisk of Casco Beperkt. De keuzedekking 
Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar is op de keuzedekking 
Inboedel niet van toepassing.

Hagelschade
- Met deze keuzedekking is de toercaravan/

vouwwagen verzekerd tegen schade door hagel.
- Alleen mogelijk bij Casco Allrisk.
- Deze keuzedekking geldt ook voor de eventuele 

voortent, luifel of aanbouw die is meeverzekerd.



Wat vergoeden wij bij diefstal en 
total loss van de toercaravan of 
vouwwagen?

Keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar
De eerste 12, respectievelijk 36, respectievelijk  
60 maanden na aanschaf van de toercaravan/vouwwagen 
vergoeden wij de aankoopwaarde. Tot maximaal de 
verkoopwaarde van de toercaravan/vouwwagen volgens 
de ANWB-koerslijst van de maand waarin je klant de 
toercaravan/vouwwagen kocht plus 20%.

Alle overige gevallen
In alle overige gevallen vergoeden wij de dagwaarde.

Restwaarde van de toercaravan of vouwwagen
Wij houden altijd rekening met een eventuele 
restwaarde van de toercaravan of vouwwagen.

Wat vergoeden wij bij reparatie van 
de toercaravan of vouwwagen?
- Wij vergoeden de kosten van reparatie. Als 

de reparatiekosten door een alternatieve 
reparatiemethode of door een gedeeltelijk 
herstel lager uitvallen, dan baseren wij onze 
schadevergoeding hierop.

- Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil 
tussen de door ons vastgestelde waarde van de 
toercaravan/vouwwagen direct voor de gebeurtenis 
en de waarde van de restanten na de gebeurtenis? 
Dan vergoeden wij het verschil tussen die beide 
waarden.

- Laat je klant de schade niet repareren? Dan 
vergoeden wij 50% van de vastgestelde 
reparatiekosten.

Wat vergoeden wij bij schade 
aan de caravanmover of 
voortent/luifel?
- Keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar: de 

eerste 12, respectievelijk 36, respectievelijk 60 
maanden na aanschaf van de caravanmover of 
voortent/luifel vergoeden wij de aankoopwaarde. 
Kan je klant de aankoopwaarde niet aantonen? Dan 
vergoeden wij de dagwaarde.

- In alle overige gevallen vergoeden wij de dagwaarde 
van de caravanmover of voortent/luifel.

- Wij houden altijd rekening met een eventuele 
restwaarde van de caravanmover of voortent/luifel.

- Bij reparatie vergoeden wij de reparatiekosten. Laat 
je klant de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 
50% van de vastgestelde reparatiekosten.

- Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil 
tussen de door ons vastgestelde waarde van de 
caravanmover of voortent/luifel direct voor de 
gebeurtenis en de waarde van de restanten na de 
gebeurtenis? Dan vergoeden wij het verschil tussen 
die beide waarden.

- Wij vergoeden maximaal het door je klant gekozen 
verzekerde bedrag.

Wat vergoeden wij bij schade aan 
de aanbouw?
-  Wij vergoeden de dagwaarde van de aanbouw. 

Wij houden altijd rekening met een eventuele 
restwaarde.

-  Bij reparatie vergoeden wij de reparatiekosten. Laat 
je klant de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 
50% van de vastgestelde reparatiekosten.

-  Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen 
de door ons vastgestelde waarde van de aanbouw 
direct voor de gebeurtenis en de waarde van de 
restanten na de gebeurtenis? Dan vergoeden wij het 
verschil tussen die beide waarden.

-  Wij vergoeden maximaal het door je klant gekozen 
verzekerde bedrag.

Wat vergoeden wij bij schade aan 
de inboedel?
- Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de 

inboedel.
- Als reparatie niet mogelijk is dan krijgt je klant een 

vergoeding in geld op basis van nieuwwaarde. 
Is de inboedel minder waard dan 40% van de 
nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de schade op basis 
van de dagwaarde.

- Wij vergoeden maximaal het door je klant gekozen 
verzekerde bedrag. Voor bepaalde spullen gelden 
lagere maximale bedragen.



Wat is niet verzekerd?
- Schade door molest en atoomkernreacties.
- Schade die anderen kunnen vergoeden  

(na u-clausule).
- Schade als de premie niet is betaald.
- Schade door opzet of tijdens het plegen van  

een misdrijf.
- Schade door verkeerd gebruik van alcohol, 

geneesmiddelen of drugs door de bestuurder van de 
trekkende auto.

- Schade bij geen geldig rijbewijs of geen rijbevoegd-
heid van de bestuurder van de trekkende auto.

- Schade door snelheidsritten en wedstrijden.
- Schade tijdens verhuur of zakelijk gebruik van de 

toercaravan/vouwwagen.
- Schade bij permanente bewoning.
- Schade door onvoldoende zorg, onvoldoende 

onderhoud of ondeskundig onderhoud.
- Slijtage en dergelijke en normaal onderhoud.
- Overstroming bij niet tijdige maatregelen.
- Bevriezing.
- Schade als de toercaravan/vouwwagen onvoldoende 

beveiligd is tegen diefstal.
- Bij inboedel: niet verzekerde voorwerpen, 

onvoldoende zorg (niet goed opbergen of afsluiten), 
ondeskundig onderhoud en kortsluiting zonder 
gevolgschade.

Wat is het eigen risico?
Je klant kan kiezen voor een eigen risico van € 150,  
€ 250 of € 500. Je klant kan er ook voor kiezen om 
geen eigen risico te nemen. Het eigen risico geldt niet 
voor de dekking Aansprakelijkheid of hulpverlening. 
Het eigen risico geldt wél voor de keuzedekkingen 
Caravanmover, Voortent/luifel, Aanbouw, Inboedel en 
Hagelschade.


