
VCN Verzekerings Combinatie Nederland B.V. heeft de uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid  en actualiteit van de gegevens in dit overzicht.

Onjuistheden en/of onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VCN is daarvoor niet aansprakelijk en in voorkomende gevallen zijn de voorwaarden van de betreffende verzekeraar leidend.

Toercaravan en Vouwwagen VP TV-CA 2018-01 Casco Beperkt/Casco Allrisk CV 06-01 (Casco Select en Compleet)

Soort caravan Toercaravan en vouwwagen Sta, toercaravan en vouwwagen

Maximum leeftijd 25 jaar Onbekend

Maximum cat waarde toercaravan € 60.000 Onbekend

Maximum cat waarde vouwwagen € 40.000 Onbekend

Verzekeringsgebied Zonder vaste standplaats:

- Gehele jaar Nederland

- Voor een periode van 6 aaneengesloten maanden per jaar bent u 

ook verzekerd in alle andere landen van Europa, op de Azoren, de 

Canarische Eilanden en Madeira en in de landen buiten Europa die 

grenzen aan de Middellandse Zee.

Vaste standplaats:

Nederland

Gehele jaar 

* Nederland, België, Luxemburg, 

* tot 100 km vanaf de Nederlandse grens buiten deze landen,

* de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen in Duitsland;

Aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden

* de rest van Europa, op de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden 

en in de Aziatische en Afrikaanse landen die grenzen aan de 

Middellandse Zee.

Diefstalpreventie Geen toezicht/winterstaling => beveiliging met een koppelingsslot of 

een wielklem:

- goedgekeurd door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 

(VbV), www.stichtingvbv.nl;

- in goede, bruikbare staat.

SCM alarm bij <36 maanden en >€ 12.500 wanneer toercaravan 

zonder toezicht anders dan binnen een deugdelijk afgesloten gebouw 

wordt achtergelaten.

Eigen Risico Keuze uit: € 0 - € 150 - € 250 - € 500

Het eigen risico geldt niet voor de dekking Aansprakelijkheid of 

hulpverlening. 

Standaard € 100 

Hagelschade € 150

Hagelsschade + goedgekeurd hagelbestendig dak € 75 

Geen eigen risico bij:

- schade die onder de aansprakelijkheidsdekking wordt vergoed;

- hulpverlening of vergoeding van kosten door de Alarmcentrale;

- hagelschade aan een caravan die geheel uit SCM-goedgekeurd 

hagelbestendig materiaal is opgetrokken;

- zonder herstel van de schade aan de caravan;

- schade als er de afgelopen 3 jaar geen beroep op deze verzekering is 

gedaan.



Hulpverlening met toestemming 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 brand, diefstal of een ander van buiten komend onheil waardoor: 

- de toercaravan/vouwwagen niet verder kan.

- de bestuurder of een andere inzittende het trekkende motorrijtuig 

niet meer kan besturen; 

Mechanische storing aan het trekkende motorrijtuig of de 

toercaravan/vouwwagen. 

Lawines, bergstortingen of andere natuurrampen waardoor het 

trekkende voertuig met de toercaravan/vouwwagen niet kan 

doorreizen.

- Huur vervangende toercaravan/vouwwagen of vervangend 

vakantieverblijf: binnen en buiten Nederland. Ook bij uitval binnen 60 

dagen vóór de geplande vakantie.

Dekking

Keuze Casco Beperkt of Casco Allrisk Keuze Casco Select of Casco Compleet

Herstel materiaal constructiefouten Alleen bij Casco Allrisk verzekerd bij:

- nieuw gekochte toercaravans/vouwwagens

- caravans niet ouder dan 1 jaar.

Alleen bij Casco Compleet dekking verzekerd wanneer caravan jonger 

dan <36 maanden

Aanrijding, botsing, in het water raken, omslaan, slippen of 

van de weg raken.

Overige oorzaken van buitenaf en vandalisme.

 Alleen bij Casco Allrisk verzekerd. - Verzekerd bij Casco select en Casco compleet

- Caravan <36 maanden? Dan schade als gevolg van een eigen gebrek 

van de caravan ook verzekerd.

- Caravan >36 maanden? Dan is gevolgschade van een eigen gebrek 

niet verzekerd.

Keuzedekkingen

Keuze Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar

Vaststelling schade Vasstelling schade obv aankoopwaarde (ook voor de eventuele 

caravanmover of voortent of luifel die is meeverzekerd)

Geen keuzedekking

Keuze Caravanmover

Verzekerd bedrag Keuze uit: € 1.000 - € 2.000 - € 3.000 Niet verzekerd

Keuze Voortent/luifel

Verzekerd bedrag Keuze uit: € 1.000 - € 2.000 - € 3.000 - € 4.000 - € 5.000 Geen keuzedekking

Keuze Aanbouw

Verzekerd bedrag Max € 40.000 Geen keuzedekking

Aankoopwaarde De keuzedekking Aankoopwaarde 1, 3 of 5 jaar is op de 

keuzedekking Aanbouw niet van toepassing.

Geen keuzedekking

Keuze Inboedel (inventaris en reisbagage)

Verzekerd bedrag Keuze uit: € 1.000 - € 2.500 - € 5.000 - € 7.500 - € 10.000 Opgeven bedrag op de polis



Verzekerd bedrag toercaravan vaste standplaats Keuze uit: € 12.500-€ 15.000 Opgeven bedrag op de polis

Maximum verzekerde bedragen - Inboedel maximaal het bedrag dat voor Inboedel op het polisblad 

staat;

- Kostbare zaken in totaal maximaal 30% van dat bedrag;

- Surf- of zeilplank of een opblaasbare boot maximaal € 250;

- Bij diefstal van inboedel uit de voortent of aanbouw: maximaal € 

500 en geen dekking voor kostbare zaken

- Inventaris en reisbagage tot het bedrag dat hiervoor op het polisblad 

staat;

- geluids-, beeld- en computerapparatuur maximaal € 2.500 per 

gebeurtenis;

- gereedschappen maximaal € 500 per gebeurtenis;

- sieraden en kostbaarheden maximaal € 250 per gebeurtenis.

Dekking inventaris in panden en motorrijtuigen N.v.t Verzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding. 

Diefstal na braak.

Berging en stalling e.d. Vergoeding voor berging, stalling en vervoer naar het herstelbedrijf 

maximaal € 1.000 per gebeurtenis.

In redelijkheid, ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is.

Keuze Hagelschade

Alleen bij dekking Casco Allrisk Deze keuzedekking geldt ook voor de eventuele voortent, luifel of 

aanbouw die is meeverzekerd.

Geen keuzedekking

Eigen risico hagelschade Standaad (gekozen) eigen risico € 0 wanneer caravan geheel van hagelbestendig materiaal is,

€ 75 (hagelbestendig dak) 

en anders € 150

Schade

Vergoeding van de reparatiekosten Bij beschadiging worden reparatiekosten vergoed;

Als de caravan, de caravanmover, de voortent/luifel of de aanbouw 

technisch of economisch total loss is dan wordt de waarde vergoed;

Wordt de schade niet gerepareerd? Dan 50% van de vastgestelde 

reparatiekosten vergoed.

Kosten van herstel;

Wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de 

dagwaarde van de caravan onmiddellijk voor de gebeurtenis en de 

waarde daarvan na de gebeurtenis dan wordt het verschil vergoed;

Wordt de schade niet gerepareerd? Dan een percentage van de 

reparatiekosten volgens tabel in de voorwaarden.

Werken met geselecteerd herstelbedrijf Ja, bij de keuzedekking Inboedel N.v.t.

Vrijheid van reparatie N.v.t. Schade < € 500 mag zonder machtiging hersteld worden

Vaststelling van de schade bij diefstal van de caravan, de 

caravanmover of de voortent/luifel

Aankoopwaarde  1 jaar: tot 12 maanden aankoopwaarde daarna 

dagwaarde (=verkoopwaarde vóór de schade)

Aankoopwaarde  3 jaar: tot 36 maanden aankoopwaarde daarna 

dagwaarde (=verkoopwaarde vóór de schade)

Aankoopwaarde  5 jaar: tot 60 maanden aankoopwaarde daarna 

dagwaarde (=verkoopwaarde vóór de schade)

Toercaravan: 

Nieuwwaarde bij <60maanden vaste afschrijving bij >60mnd

Dagwaarde als het bedrag van de nieuwwaarde/vaste afschrijving 

lager is dan de dagwaarde.

Stacaravan:

Nieuwwaarde bij <60 maanden

Dagwaarde bij >60 maanden

Bepaling van ouderdom Niets opgenomen in voorwaarden De ouderdom van de verzekerde caravan wordt bepaalt  aan de hand 

van de datum waarop deze fabrieksnieuw werd aangeschaft. Als deze 

datum onbekend is, houden wij 1 juli van het bouwjaar van de caravan 

aan.



Uitsluitingen

Rijbewijs Wel verzekerd als de bestuurder minder dan 2 maanden voor de 

gebeurtenis zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet 

heeft ontvangen;

Wel verzekerd als de feitelijke bestuurder minder dan 3 maanden voor 

de gebeurtenis is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het 

rijbewijs nog niet is uitgereikt;

Lekkage Verzekerd Verzekerd bij de casco compleet dekking

Beëindiging 

Verkoop De premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn 

wordt terugbetaald

De premie over het resterende deel van de verzekeringstermijn wordt 

terugbetaald met mindering va € 25 aan administratiekosten

Opschorting mogelijk? Nee Ja, 36 maanden

In het buitenland - zodra de caravan zich meer dan 6 aaneengesloten maanden per 

jaar in het buitenland bevindt eindigt de verzekering

- bij een toercaravan op vaste standplaats: zodra uw caravan zich in 

het buitenland bevindt eindigt de verzekering

N.v.t.


