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Wat is het?
Hebt u een toercaravan, vouwwagen of stacaravan? Dan is
die WA-verzekerd via uw autoverzekering. Maar u doet er
goed aan uw kostbare bezit aanvullend (casco) te verzekeren,
want er kan van alles gebeuren: brand, stormschade, noem
maar op. Zaken die uw vakantie behoorlijk in het water
kunnen laten vallen. De caravanverzekering van Delta Lloyd
biedt (standaard) een uitgebreide dekking.

Wat zijn de voordelen? 
– Zaken als luifels, zonneschermen en dergelijke als optie

bij te verzekeren.
– Gunstige nieuwwaarderegeling (vijf jaar lang).
– Voor stacaravans standaard de uitgebreide dekking:

heel Nederland en tot 100 kilometer over de grens.
– Scherpe premie.     

Wat is gedekt? 
– Uw toercaravan of vouwwagen is verzekerd tegen 

schade of verlies in alle Europese en niet-Europese 
landen die zijn aangegeven op uw groene kaart.

– Als u een (sta)caravan op een vaste standplaats hebt, 
is deze in Nederland en tot 100 kilometer over de
Nederlandse grens verzekerd.

– De inboedel van de caravan is meeverzekerd tot een
maximum van 25% van het verzekerde bedrag voor 
de caravan. 

Wat is niet gedekt?
– De kosten van vervanging of herstel van onderdelen

vanwege slijtage.
– Schade door langzaam inwerkende  weersinvloeden.
– Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en of

zorg aan de caravan, voortent of aanbouw.        

Verder geldt de dekking alleen als de caravan goed is 
afgesloten en beveiligd tegen diefstal.

Tip
Een oudere caravan kunt u het beste om de twee jaar laten
keuren door een BOVAG- of FOCWA-caravanbedrijf. Dat is
goed uit oogpunt van veiligheid, maar zo bent u ook altijd
verzekerd van een goede vergoeding als er schade is. Uw
eigen risico is 90 euro per gebeurtenis.

Wat kost het? 
De premie is afhankelijk van de waarde van de caravan en
de eventueel mee te verzekeren inboedel, luifel, voortent
enzovoort. Daarnaast is het soort caravan dat u hebt van
belang voor de premieberekening. Voor een stacaravan
geldt een andere premie dan voor een toercaravan of
vouwwagen.
Als te verzekeren bedrag moet de oorspronkelijke catalogus-
waarde van de te verzekeren zaken in aanmerking 
worden genomen.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in een caravanverzekering of wilt u
deze aanvragen? Delta Lloyd werkt samen met professio-
nele assurantieadviseurs die u graag een persoonlijk advies
geven. Zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden
met uw wensen. Er is altijd een professionele assurantie-
adviseur bij u in de buurt.
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Dit product is onderdeel van het Verzekerings-

pakket Particulieren, een pakket van 

12 particuliere schade producten dat al is af 

te sluiten vanaf één verzekering. Dit pakket is

afgestemd op uw verzekeringsbehoeften op 

het gebied van wonen, mobiliteit en vrije tijd. 

U profiteert hiermee van vele pakketvoordelen.

Zo kent het pakket geen polis- en administratie-

kosten. Vanaf twee verzekeringen vervalt de

opslag voor termijnbetaling en u kunt profite-

ren van een interessante pakketkorting waar-

mee het lucratief is om al uw verzekeringen bij 

Delta Lloyd onder te brengen. 

Meer informatie over het Verzekeringspakket

Particulier kunt u vinden op de Factsheet

Verzekeringspakket Particulieren.

Uw assurantieadviseur is
Delta Lloyd Verzekeringen
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl


