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Onbezorgd
op vakantie

Met een onbezorgd
gevoel op weg
Zoveel mensen, zoveel vakanties.
Wat wordt het dit jaar voor u? Twee weken op een zonnige
camping in Italië? Of blijft u liever dichterbij huis en kiest u voor
een vakantie in Nederland? Als u kiest voor een v akantie met uw
toercaravan, vouwwagen of stacaravan, helpt Univé u graag op
weg met een voordelige en complete caravanverzekering.
Misschien heeft u het wel eens meegemaakt:
u bent op weg naar uw bestemming door
de smalle straatjes in een Frans dorpje en u
rijdt met uw caravan tegen een paaltje. Of uw
caravan raakt beschadigd door een windhoos.
Met de caravanverzekering van Univé kunt u
zich goed verzekeren.

Nieuwwaardegarantie

Natuurlijk hopen we dat u lang plezier heeft
van uw caravan, maar soms gaat er iets mis.
Met een caravanverzekering is schade aan
uw toercaravan, vouwwagen of stacaravan
verzekerd bij onder andere:
• diefstal
• schade door storm, brand, blikseminslag
of ontploffing
• aanrijdingen of andere ongelukken

Aanschafwaardegarantie

Hageldekking

Vervangingswaarde

Heeft u een vouwwagen of stacaravan, dan
is hagelschade standaard meeverzekerd. Bij
de toercaravan kunt u kiezen of u schade als
gevolg van hagel wilt meeverzekeren.

Kiest u niet voor de nieuwwaardegarantie
of de aanschafwaardegarantie? Dan
krijgt u bij diefstal of schade maximaal de
vervangingswaarde van de caravan.

Heeft u uw caravan nieuw gekocht, dan kunt
u kiezen voor 5 jaar nieuwwaardegarantie.
Dat betekent dat bij total loss of diefstal in
die eerste 5 jaar na aankoop de volledige
nieuwwaarde wordt uitgekeerd. Daarna geldt
nog 3 jaar een gunstige afschrijvingsregeling.

Heeft u uw caravan tweedehands gekocht bij
een BOVAG- of FOCWA-bedrijf? Dan
kunt u kiezen voor 3 jaar aanschafwaarde
garantie. Dat betekent dat bij total loss of
diefstal in de eerste 3 jaar na aankoop de
aanschafwaarde wordt uitgekeerd. U heeft de
aankoopnota nodig om de aanschafwaarde aan
te tonen.


Uw premie
Op unive.nl kunt u snel de premie
berekenen voor uw caravanverzekering.
Of neem contact op met de Univé-winkel
bij u in de buurt.

Extra accessoires meeverzekeren
Heeft u bijvoorbeeld een mover, zonnepaneel
of voortent bij uw caravan? Voor deze
accessoires geldt dezelfde vergoedingsregeling
als voor uw caravan. Ook inboedel kunt u
meeverzekeren. Is uw inboedel nog geen 1 jaar
oud? Dan geldt de nieuwwaarde. Na 1 jaar geldt
de vervangingswaarde voor uw inboedel.

Gebruik een disselslot of wielklem
Schade door diefstal of poging tot diefstal is
alleen verzekerd als uw caravan is beveiligd
met een CCV/SCM goedgekeurd disselslot of
wielklem. Dit is niet nodig als de caravan in een
afgesloten stalling staat.

Goed onderhoud
Schade door onvoldoende onderhoud is niet
verzekerd. Het is daarom belangrijk dat u elke
2 jaar een deskundige onderhoudsbeurt laten
uitvoeren aan uw caravan. Laat onder andere
de rem-installatie, gasinstallatie en kitnaden
controleren. En banden mogen niet ouder zijn
dan 6 jaar om te voorkomen dat ze poreus
worden door uitdroging.

Verzekerd gebied
Uw caravan is het hele jaar verzekerd in de
Benelux en in Duitsland. Daarnaast zijn uw
toercaravan of vouwwagen tot maximaal 6
maanden verzekerd in alle andere landen
die vermeld staan op de groene kaart van uw
autoverzekering. In sommige gevallen bent u
ook in die landen het hele jaar verzekerd, maar
dan gelden er aanvullende bepalingen.
Meer hierover leest u in de voorwaarden op
unive.nl/caravanverzekering/documenten.



‘We hebben vorige week een nieuwe
caravan gekocht. Je geeft een flink
bedrag uit voor je caravan, dan
wil je de boel ook goed verzekerd
hebben. We hebben onze andere
verzekeringen al jaren bij Univé
lopen, dus lag de keuze voor de
hand. Toch even op unive.nl en wat
andere sites gekeken. De voordelen
van onze ‘huisverzekeraar’ gaven
ook nu weer de doorslag.’
Peter Overbeek uit Akkrum

Daar plukt ú de vruchten van
Vervangend vakantieverblijf
Als uw caravan gestolen is of niet meer te
gebruiken is, vergoedt Univé de kosten voor
het huren van een ander vakantieverblijf. Wij
betalen tot € 35 per persoon per dag voor
maximaal 21 dagen. De schade aan uw caravan
moet wel verzekerd zijn.

De voordelen van de Univéschadehersteller
Uw caravanschade laten repareren via de
Univé-schadehersteller heeft de volgende
voordelen:
• Haal- en brengservice
• Snelle en vakkundige reparatie
• Gratis veiligheidscheck
• Geen omkijken naar de nota
• 2 jaar garantie op de reparatie

Uw caravan terug naar Nederland
Als het nodig is, regelt Univé het vervoer van
uw toercaravan of vouwwagen terug naar
Nederland.

Denkt u aan de groene kaart?
Als u met uw caravan naar Duitsland, Spanje
Portugal, Kroatië of Polen gaat, of door deze
landen reist, heeft u een aparte groene kaart
nodig voor uw caravan. U kunt deze kaart

opvragen bij de verzekeraar van uw auto. Heeft
u uw auto ook bij Univé verzekerd? Dan sturen
wij u de groene kaart graag toe.

Opzegservice
Overstappen een gedoe? Als u uw verzekering
onderbrengt bij Univé, regelen wij de opzegging
bij uw huidige verzekeringmaatschappij.

10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen
afsluit bij Univé, krijgt u tot 10% korting op uw
totale premie. Verder heeft u het gemak van al
uw verzekeringen onder één dak. Lees er meer
over op unive.nl/pakketkorting.

De zekerheid van elkaar helpen
In een tijd waarin veel verandert, biedt
Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim
honderd winkels en online via onder andere de
Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico’s te
voorkomen, schade te beperken en alleen te
verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen
investeren we ook in lokale, maatschappelijke
en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen.
Daar plukt ú de vruchten van.
Lees er meer over op unive.nl.

Contact
Univé
Postbus 15
9400 AA Assen
unive.nl

Klantenservice
0592 349 350
unive.nl/klantenservice

Alarmcentrale
Direct hulp • 24/7 bereikbaar
+31 592 348 112

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Wilt u precies weten welke schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt
rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

