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Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

OHRA Schadeverzekeringen, schadeverzekeraar, vergunning: AFM12000475
(NL)

Product:

OHRA Caravanverzekering

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De OHRA Caravanverzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. U kiest zelf of u ook uw voortent, aanbouw en / of inventaris
mee wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw (sta)caravan
of vouwwagen, en de accessoires die aan de
caravan vastgemaakt zijn.

Pechhulp
U bent niet verzekerd voor pechhulp.

Extra informatie
Als u daarvoor heeft gekozen bij de aanvraag van
deze verzekering, is uw voortent, aanbouw en / of
inventaris ook verzekerd.

Hulpverlening na een ongeval
Hulp na schade aan uw caravan of vouwwagen is
verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van uw
caravan of vouwwagen, of noodzakelijke
stallingskosten.
Diefstal of total loss
Bij diefstal of total loss van de caravan of
vouwwagen vergoeden wij de dagwaarde. Bent u de
eerste eigenaar en ontstaat de schade binnen 60
maanden nadat u de caravan of vouwwagen heeft
gekocht? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde tot
maximaal 125% van het verzekerde bedrag dat op
uw polisblad staat. Dit geldt ook voor uw
meeverzekerde voortent en/of aanbouw, als u deze
dekking heeft afgesloten.
Reparatie
Bij schade kiest u zelf welke reparateur de reparatie
uitvoert.
Schade door brand of natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, blikseminslag,
overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
Schade door hagel en storm
Schade door hagel en storm is verzekerd.

Niet recreatief gebruik
U bent alleen verzekerd als u uw caravan recreatief
gebruikt.
Permanente bewoning
U bent niet verzekerd als u permanent in uw caravan
woont.
Verhuur
U bent niet verzekerd voor schade als u uw caravan
verhuurt.
Extra informatie
Er is één uitzondering. Een stacaravan mag u
maximaal vier weken per jaar verhuren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Als u een schade niet binnen zes maanden na de
gebeurtenis laat repareren, vergoeden wij vijftig
procent van de reparatiekosten.
Extra informatie
Als u een noodreparatie moet laten uitvoeren,
vergoeden wij de kosten van deze noodreparatie tot
maximaal € 375,- per gebeurtenis.

Eigen risico
U heeft een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis.
Stallen
De caravan of vouwwagen is verzekerd in een
overdekte en bewaakte stalling. Schade door de
langzame werking van weersinvloeden is niet
verzekerd.

Keuze: inboedel
Met de extra dekking inventaris verzekert u de
spullen van de caravan of vouwwagen zoals servies,
beddengoed en beeld- en geluidsapparatuur die in
de caravan hoort. Diefstal is alleen verzekerd als er
braakschade aan de buitenkant is.
Extra informatie
De vergoeding voor uw inventaris op basis van
dagwaarde. Wij vergoeden maximaal het verzekerde
bedrag dat op uw polisblad staat, ook al zijn uw
spullen meer waard.
Inventaris is alleen verzekerd als u daarvan de
eigenaar bent. En deze inventaris op het moment
van de gebeurtenis in de caravan of vouwwagen,
voortent of aanbouw was.

Uitrusting
Accessoires die aan de caravan of vouwwagen zijn
vastgemaakt zijn standaard meeverzekerd. Dit geldt
ook voor fietsendrager of mover. U moet dan wel bij
aanvraag van deze verzekering de nieuwwaarde van
de fietsendrager en/of mover optellen bij de
nieuwwaarde van de caravan of vouwwagen.
Keuze: Voortent
Met de extra dekking voortent verzekert u uw
voortent, tentluifel en/of toilettent. Maar alleen als
deze aan de caravan vastgemaakt kunnen worden
en daarmee één geheel vormen.

Beveiligingseisen
U bent alleen verzekerd tegen diefstal als u uw
caravan of vouwwagen heeft voorzien van een SCMgoedgekeurde wielklem of disselslot. Deze
beveiligingseis is niet van toepassing als uw caravan
of vouwwagen in de (winter)stalling staat.
Voldoende onderhoud
U bent alleen verzekerd als u uw caravan goed
genoeg heeft onderhouden. U heeft uw caravan in
ieder geval goed genoeg onderhouden als uw
caravan niet langer dan twee jaar geleden een
onderhoudsbeurt heeft gehad bij een BOVAG- of
FOCWA-caravanbedrijf.
Voldoende zorg
U bent alleen verzekerd als u goed genoeg voor uw
caravan of vouwwagen heeft gezorgd.
Extra informatie
U heeft in ieder geval niet goed genoeg voor uw
caravan of vouwwagen gezorgd als u:
* Uw caravan of vouwwagen niet op tijd
beschermt tegen een te verwachten hoge waterstand
en/of overstroming
* Uw caravan overbelast
* De waterleiding en de daarop aangesloten
toestellen onvoldoende beschermt tegen bevriezing
* Rijdt of gaat rijden terwijl het stormt of er storm is
voorspeld

Keuze: Aanbouw
Met de extra dekking Aanbouw verzekert u een
schuurtje, opslagkist, toilethuisje, afdak, serre en/of
bordes, als deze zijn aangebouw aan de caravan of
vouwagen, of daar vlakbij staan. De aanbouw mag
niet van tentdoek zijn.
Huurkosten soortgelijke caravan
Is uw caravan of vouwwagen niet meer bewoonbaar?
Dan vergoeden wij maximaal 25 dagen
aaneengesloten de huurkosten van een soortgelijke
caravan of vouwwagen. Of als dat korter is, tot het
einde van uw reis. Wij vergoeden deze kosten tot
maximaal € 1.250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?
Met deze verzekering is een toercaravan of vouwwagen in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs van het
trekkende motorrijtuig staan en die niet zijn doorgestreept, verzekerd.
Een stacaravan is verzekerd op een vaste standplaats in Nederland, of op een vaste standplaats buten Nederland, maar binnen
100 kilometer van de grens met Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en in geval van een
strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van uw caravan of vouwwagen zo snel mogelijk
door.
Extra informatie
Als u langer dan 6 maanden met uw caravan of vouwwagen naar het buitenland gaat moet u dit ook aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt uw premie vooraf per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt uw verzekering elk jaar
automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw
verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een
bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via 'MijnOHRA' of per telefoon op nummer 026 205 22 96.
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