
38
92

-4
0.

21
03

Caravanverzekering
In dit overzicht treft u de belangrijkste verschillen aan tussen de Caravanverzekering van Reaal en de Caravanverzekering van Nationale Nederlanden. Daar waar de voorwaarden van Reaal 
voorheen ruimer waren, gelden voor het eerste verzekeringsjaar na verlengingsdatum de meest gunstige voorwaarden voor de klant. Dit ‘Best of’ principe wordt in het overzicht aangegeven 
met de paarse velden. Na dit jaar gaan de voorwaarden van Nationale-Nederlanden gelden.
Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen. Raadpleeg de bijbehorende productvoorwaarden voor de complete en meer gedetailleerde informatie over deze voorwaarden.

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen de voorwaarden van het Goed Geregeld Pakket van Reaal en het ZekerheidsPakket Particulieren van Nationale-Nederlanden. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de 
polisvoorwaarden onder het overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht.

Verschillenoverzicht Caravan Goed Geregeld Pakket Reaal Schadeverzekeringen (03 100 18-02|03 118 18-02) en Caravanverzekering ZekerheidsPakket Particulieren Nationale Nederlanden 
(PP 0000-08|PP 4338-03|PP 4335-03|PP 4325-03).

ALGEMEEN Reaal (was) Nationale-Nederlanden (wordt)

Brand / Diefstal Casco beperkt Casco uitgebreid

Opbouw product 1 product met 3 aanvullende dekkingen 3 verschillende modules: Brand/Diefstal, Casco Beperkt en Casco Uitgebreid

Productindeling Standaard caravan verzekering

Productindeling Verlengde nieuwwaarde

Eigen risico € 100,- Geldt voor WA Casco - € 150,-, € 300,-, € 400,-, € 500,-, € 700, of € 1.000,-

Te verzekeren caravans Toercaravan, stacaravan of vouwwagen Geldt voor alle modules - Toercaravan

Uitzonderingen eigen risico Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag en bij aansprakelijkheid en 
hulpverlening

Geldt voor alle modules - Eigen risico is overal van toepassing

Maximale waarde Nieuwwaarde Geldt voor alle modules - €30.000,-

Dekkingsgebied Nederland, Belgie en Duitsland hele jaar door. Alle andere landen op de groene kaart in 
Europa, Marokko en Turkije 6 maanden per jaar.

Geldt voor alle modules - De wereld

Waarborgsom Waarborgsom maximaal €15.000,-. Wettelijke rente over verschuldigde 
schadevergoeding ook vergoed. 

Geldt voor alle modules - Niet gedekt

Uitgave september 2021

 De voorwaarden van Reaal waren ruimer

De voorwaarden van Nationale-Nederlanden zijn ruimer
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VERGOEDINGEN Reaal (was) Nationale-Nederlanden (wordt)

Brand / Diefstal Casco beperkt Casco uitgebreid

Diefstal - Caravan moest beveiligd zijn met een goedgekeurd koppelingslot of goedgekeurde 
wielklem. 
- De verplichte maatregelen om diefstal te voorkomen, moesten in werking zijn. Dit gold niet 
bij beroving 
- Als het niet mogeilijk was om één of meer van bovenstaande maatregelen uit te voeren, 
moest op basis van de voorschriften van de eigenaar aangetoond kunnen worden dat dit 
niet mocht. 

Geldt voor alle modules - Uitsluitingen bij diefstal niet van toepassing

Total loss - 1e t/m 12e maand na de bouwmaand van de caravan: vergoeding nieuwwaarde 
tot maximaal 110% van het verzekerde bedrag onder aftrek van de waarde van de 
restanten; 
- 12e t/m 72e maand na de bouwmaand van de caravan: vergoeding nieuwwaarde tot 
maximaal 110% van het verzekerde bedrag onder aftrek van 1% voor elke maand of 
gedeelte daarvan, die de caravan ouder is dan 12 maanden. Met een maximum van 
10% per twaalf maanden. 
- 72e maand na de bouwmaand van de caravan: dagwaardevergoeding onder aftrek 
van de waarde van de restanten

Dagwaarde 5 jaar nieuwwaarde, daarna 
dagwaarde

7 jaar nieuwwaarde, daarna 
dagwaarde

Schade door eigen gebrek • Brand 
• Ontploffing 
• Zelfontbranding 
• Botsen 
• Omslaan 
• Van de weg raken 
• In het water belanden 
•  Andere schade door een eigen gebrek was alleen verzekerd als de caravan niet 

ouder dan vijf jaar was

Brand 
Ontploffing

Brand 
Ontploffing 

Botsen

Brand 
Ontploffing 

Botsen 
Omslaan 

Van de weg raken 
In het water belanden

Vervangend vakantieverblijf Maximaal € 125,- per dag, maximum € 1.250,- per vergoeding Geldt voor alle modules - Maximaal € 150,- per dag, 
maximum € 1.500,- per vergoeding

Berging en opruiming Noodzakelijke kosten gedekt Geldt voor alle modules - Gedekt

Herplaatsen en heraansluiten Noodzakelijke kosten gedekt Geldt voor alle modules - Nationale-Nederlanden kent geen stacaravan verzekering

Reparatie Caravan Volledig vergoed bij reparatie binnen 6 maanden Geldt voor alle modules - Schadebedrag dat expert vaststelt,  
wordt met of zonder reparatie vergoed
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DEKKING INBOEDEL Reaal (was) Nationale-Nederlanden (wordt)

Brand / Diefstal Casco beperkt Casco uitgebreid

Schade aan inboedel •  Maximaal € 5.000,- voor beschadiging aan inboedel door een plotselinge en onvoorziene 
gebeurtenis en voor diefstal en verduistering

•  Maximaal € 500,- voor diefstal van inboedel uit de voortent of aanbouw 
•  Maximaal € 1.500,- voor kostbare bezittingen Geen vergoeding voor kostbare bezittingen 

die uit de voortent of aanbouw worden gestolen

Geldt voor alle modules - Maximaal de dagwaarde

Diefstal inboedel Gedekt als er sporen van braak aan de caravan of auto zijn die de caravan trekt. 
Voorwaarden mbt opbergen van kostbare bezittingen: 
- opgeborgen in de caravan en van buitenaf niet zichtbaar 
- opgeborgen in een afzonderlijke kofferruimte van een auto 
- opgeborgen in een kofferruimte van een auto die afgesloten of afgedekt was met een 
hoedenplank, rolhoes of andere voorziening 

Ook gedekt als de caravan en/of de trekkende auto waarin de inboedel zich bevond was 
gestolen

Geldt voor alle modules - Gedekt

Uitsluitingen •  Telecommunicatieapparatuur, zoals mobiele telefoons en smartphones
•  Sieraden (juwelen, echte parels, voorwerpen van edel- metaal of -gesteente)
•  Horloges
•  Navigatieapparatuur
•  Reisdocumenten
•  Geld en cheques
•  Verzamelingen, zoals postzegel- en munten- verzamelingen
•  Bont
•  Gereedschap, behalve hand- en tuingereedschap
•  Voorwerpen voor zakelijk gebruik
•  Dieren en planten
•  Brillen en contactlenzen
•  Voertuigen met toebehoren, behalve fietsen
•  Vaartuigen inclusief accessoires
•  Luchtvaartuigen (waaronder val- en zweefschermen), inclusief accessoires

Geldt voor alle modules - Apparatuur en sieraden tot maximaal 30% van  
de verzekerde som meeverzekerd
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HULP BUITENLAND Reaal (was) Nationale-Nederlanden (wordt)

Brand / Diefstal Casco beperkt Casco uitgebreid

Reparatie caravan Gedekte kosten:  
- Transport van de caravan naar de dichtstbijzijnde garage voor reparatie
- Verzenden van onderdelen als daardoor de caravan binnen vier dagen kan worden 
gerepareerd. 
- Transport van de caravan en bagage naar Nederland als de caravan niet binnen 
twee dagen kan worden gerepareerd. Als de kosten van het transport hoger zijn dan 
de waarde van de caravan zijn de kosten vergoed om de caravan in te voeren of te 
vernietigen in het land waar het ongeval plaatsvond. Bagage werd teruggebracht naar 
Nederland 

Geldt voor alle modules - Gedekt

Diefstal trekkende auto Gedekte kosten:  
- Transport van de caravan naar een adres in Nederland 
- Vervoer van de inzittenden inclusief bagage naar een adres binnen Nederland. De 
kosten omvatten: 
Een taxirit van de plaats of het verblijf naar het dichtstbijzijnde treinstation in het 
buitenland 
Een tweede klas treinkaartje voor de reis naar Nederland 
Een taxirit van het station van aankomst naar het woonadres

Geldt voor alle modules - De kosten van vervoer van de caravan naar een zelf te bepalen 
adres in Nederland worden vergoed bij een gedekte gebeurtenis.

DIVERSEN Reaal (was) Nationale-Nederlanden (wordt)

Brand / Diefstal Casco beperkt Casco uitgebreid

Hagel Aanvullende dekking mogelijk Niet gedekt Niet gedekt Wel gedekt

Uitrusting caravan (voortenten, 
luifels, caravanmovers, aangebouwde 
zaken, zoals serres, buitenverlichting, 
verhogingen en schuurtjes, die aan uw 
caravan zijn vastgemaakt of naast de 
caravan staan)

Gedekt bij plotselinge en onvoorziene gebeurtenis en voor diefstal en verduistering Geldt voor alle modules - Accesoires standaard tot € 1.000,- meeverzekerd

Verlengde nieuwwaarde 1e t/m 72e maand na de bouwmaand van de caravan geldt nieuwwaardevergoeding 
tot maximaal 125% van het verzekerde bedrag onder aftrek van de waarde van de 
restanten. 
- 72e t/m 120e maand na de bouwmaand van de caravan geldt nieuwwaarderegeling 
tot maximaal 125% van het verzekerde bedrag onder aftrek van 2% voor elke maand 
of gedeelte daarvan dat de  caravan ouder is dan 72 maanden. Met een maximum van 
20% per twaalf maanden. 
Na de 120e maand na de bouwmaand van de caravan geldt een 
dagwaardevergoeding onder aftrek van de waarde van de restanten

Dag waarde 5 jaar nieuwwaarde, daarna 
dagwaarde

7  jaar nieuwwaarde, daarna 
dagwaarde




