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Wie er met de caravan op uittrekt, wil zorgeloos

Uw voordeel

genieten. Uw caravan geeft u het gevoel dat u een

Uw kunt tot 15% korting ontvangen op basis van het
totaal aantal bij AnsvarIdéa gesloten verzekeringen

eigen thuis heeft, waar u ook bent. Tenminste,
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uw caravan, sommige risico’s hebt u niet in de hand.
Een verkeersongeval bijvoorbeeld. Of een fikse
hagelbui. Daarom is het een geruststellend idee
als uw caravan goed verzekerd is.

Meeverzekeren tent, aanbouw,
inventaris en reisbagage
Een verkeersongeval of een harde storm heeft vaak meer gevolgen dan alleen schade aan de caravan zelf. Denk bijvoorbeeld aan een gehavende voortent of beschadigde bagage. U
kunt de voortent en aanbouw aan uw caravan, de inventaris
en uw reisbagage daarom eenvoudig meeverzekeren.

Dekking naar keuze
Of u nu een toercaravan, vouwwagen, stacaravan,
aanhangwagen een nieuwe of gebruikte caravan,
AnsvarIdéa heeft een verzekering die past bij uw situatie.
U heeft de keuze uit twee dekkingsmogelijkheden:

1. Uitstekend verzekerd met een
uitgebreide dekking
U bent met onze caravanverzekering uitgebreid verzekerd
voor schade aan en verlies van uw caravan als dit het
gevolg is van onder andere:
• Brand
• Blikseminslag
• Storm
• Botsen en omslaan tijdens het rijden of transporteren
van de caravan
• Diefstal
• Elk ander plotseling en onvoorzien van buiten
komend onheil (Inclusief hagel- en neerslagschade)

AnsvarIdéa caravanverzekering

als alles goed gaat. Want al bent u nog zo zuinig op

Ansvar
An
Waarom
Gratis rechtsbijstandsdekking
Soms kunt u in een gecompliceerde juridische situatie
verzeild raken. Met de gratis rechtsbijstandsdekking
verzekert u zich van professionele ondersteuning, in de
vorm van verkeers-, straf-, en contractrechtsbijstand in
binnen- en buitenland

2. Goed verzekerd met de beperkte dekking
U bent met onze caravanverzekering beperkt verzekerd
voor schade aan en verlies van uw caravan als dit het
gevolg is van onder andere:
• Brand
• Blikseminslag
• Storm
• Botsen en omslaan tijdens het rijden of transporteren
van de caravan
• Diefstal
• Elk ander plotseling en onvoorzien van buiten
komend onheil (Exclusief hagel- en neerslagschade)

Aansprakelijkheidsdekking
Schade welke de caravan aan derden zou kunnen
toebrengen is standaard meeverzekerd tot € 50.000,-

Overige verzekeringsproducten
Auto
• 2 jaar nieuwwaarderegeling
• 2 jaar aanschafwaarderegeling voor occassions
• Gratis verhaalsbijstand
• Maximale no-claim tot 80%
• No-claimbeschermer
• Gelijke no-claimkorting tweede gezinsauto
• Extra korting op basis van overige verzekeringen maximaal 15% op alle onderdelen
• Gratis leenauto bij schade
Woonpakket
• Alle van buiten komende onheilen dekking in opstalen inboedelverzekering
• Glas standaard meeverzekerd in opstalverzekering
• Keuze uit wel of geen eigen risico
• Doorlopende reisverzekering inclusief wintersport
• Particuliere aansprakelijkheidsverzekering incl.
rechtsbijstandsdekking

F 020 617 00 76 – www.ansvaridea.nl

• Kwalitatief hoogstaande verzekeringsproducten
• Deskundige en snelle schadeafwikkeling
• Persoonlijk contact: door mensen voor mensen
• Uitstekende bereikbaarheid: u staat centraal
• Unieke en aantrekkelijke kortingen op de premie
• Ideëel beleggingsbeleid al sinds de oprichting
• Ondersteuning van diverse ideële organisaties
• Adequaat verzekeringsmaatwerk voor ideële organisaties
zoals kerken en non-profitinstellingen

T 020 617 04 26 – info@ansvaridea.nl

Schade welke de caravan aan derden zou kunnen toebrengen is standaard meeverzekerd tot € 250.000,-

Algemeen

Postbus 90386 – 1006 BJ Amsterdam

Aansprakelijkheidsdekking

Waarom
AnsvarIdéa?

Overschiestraat 59a – 1062 XD Amsterdam

Daarnaast kunt u rekenen op hulp én vergoeding
van kosten zoals:
• Noodzakelijk vervoer naar een dichtstbijzijnd
reparatiebedrijf
• Repatriëring van de caravan uit het buitenland.
• Huur van een vervangende caravan tot maximaal
30 dagen
• Bij verlies en total loss van uw caravan binnen
60 maanden na de aankoopdatum wordt - mits u
eerste eigenaar én gebruiker van de caravan bent de nieuwwaarde (tot maximaal 125% van het
verzekerd bedrag) vergoed

