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Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door de caravan. Ook 
schade aan de caravan kan verzekerd worden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is verzekerd?  

 Verzekerde: de verzekeringnemer, de personen die 
inwonen bij de verzekeringnemer en de personen die 
met toestemming van de verzekeringnemer de 
caravan gebruiken 

 Schade aan de caravan door vuur, ontploffing, bliksem 
en bluswerken. Geen vrijstelling. 

 Schade aan de caravan door diefstal en beschadiging 
of vernieling als gevolg van diefstal of poging daartoe. 
Vrijstelling 10 % van de verzekerde waarde met een 
minimum van 25 EUR en een maximum van 125 EUR 
per schadegeval. 

 Schade aan de caravan bij aanrijding (ook met 
dieren), door accidenteel contact of bij kanteling, door 
vandalisme, door het vervoer van de caravan of 
tijdens opladen of afladen, door accidentele inwerking 
van natuurelementen zoals storm, hagel, 
aardbevingen, neerstortende rotsen, steenval, 
grondverschuivingen, lawines, druk van 
sneeuwmassa’s, overstromingen. Vrijstelling van 10 % 
van de schade met een minimum van 25 EUR en een 
maximum van 125 EUR per schadegeval. 

 Buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor schade aan derden door een ongeval, brand of 
ontploffing door het gebruik van de caravan 

 

 

Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade door de verzekerde 

 Waarborg Brand:  

o schade aan elektrische apparaten door hun 
gebruik, met of zonder ontvlamming; 

o schade die enkel het gevolg is van bovenmatige 
hitte, zonder ontvlamming of ontploffing; 

o schade aan in een vuurhaard gevallen, 
geworpen of gelegde voorwerpen. 

 Waarborg Diefstal: diefstal van standaarduitrusting 
of inboedel 

 Voertuigschade: geen dekking voor schade door: 
o vervoerde voorwerpen; 
o door lading; 
o aan banden; 
o door slijtage, constructiefouten of slecht 

onderhoud; 
o aan de caravan wanneer de bestuurder niet 

voldoet aan de voorwaarden van de Belgische 
wetgeving. 

 Schade door grove schuld 

 Schade die valt onder de Modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: 2.478.935,25 EUR 

! Stoffelijke schade: 123.946,76 EUR 

! Stoffelijke schade door brand en ontploffing: 
24.789,35 EUR 

 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 

Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden. 
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Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De overeenkomst duurt 
één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar ben ik verzekerd?  

 De waarborgen gelden in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Verenigd koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Malta, Marokko, Nederland, Noorwegen,  Oostenrijk, 
Polis, Portugal, Roemenië, Slovaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, 
Zweden en Zwitserland. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

 Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

 U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt 
nauwkeurig mee te delen. 

 Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

 Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan het verzekerde voertuig, waardoor de 
oorzaak of de omvang van de schade niet meer vastgesteld kan worden. 

 Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 
bezorgen. 

 Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren.  
 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Een gesplitste 
premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kunt dat doen 

per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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