Recreatie
Gaat u een weekend weg met de caravan, een paar weken naar de zon, of misschien wel op wintersportvakantie?
Dan wilt u zich geen zorgen maken. Daarvoor bent u er juist even tussenuit. U wilt genieten van uw welverdiende vrije
tijd. Dus geen gepieker over een mogelijke diefstal of een ongeluk. Het Zicht privépakket geeft u deze rust, met de
verzekeringen uit de categorie Recreatie.

Doorlopende reisverzekering
Met een doorlopende reisverzekering gaat u altijd ontspannen op reis. Ook als u er een paar dagen tussen uit gaat.
Een weekendje Antwerpen of de camping. U hoeft dan niet aan uw reisverzekering te denken, wel zo makkelijk.
Belangrijke pluspunten van de reis-/annuleringsverzekering zijn:
• Minimaal 1 jaar nieuwwaardedekking op de bagage (tot 2 jaar uit te breiden)
• Uitgebreide dekking als u samen met vrienden reist (niet gezinsleden)
• Samengestelde reis (u boekt bijvoorbeeld apart een vliegticket, een hotel en een huurauto) is standaard meeverzekerd.
• Bij een annuleringsdekking is het overlijden van familieleden uit de 1e en 2e graad meeverzekerd.
Binnen onze reisverzekering kunt u kiezen uit 3 pakketten: Basis, Comfort en Optimaal. Deze pakketten verschillen in
de hoogte van verzekerde bedragen, samenstelling en dekking.

verzekering • bedrijfsrisico • hypotheek • pensioen

De caravanverzekering

recreatiewoning, voor vakantiehuisjes, strandhuisjes en

De toercaravanverzekering komt als geroepen als er

stacaravans, maar ook voor safaritenten, tuinhuisjes en

iets met uw caravan gebeurt. U hoeft zich dan over de

chalets.

financiële gevolgen geen zorgen te maken.
U kunt uw recreatiewoning op twee manieren
Omdat alle caravans anders zijn, biedt maatwerk de

verzekeren: brand en alle gevaren. Met brand bent u

beste oplossing. U kunt de caravanverzekering daarom

verzekerd voor brandschade aan uw recreatiewoning

naar eigen wens samenstellen. U betaalt alleen voor de

door explosie, kortsluiting, zelfontbranding of

dekking die u kiest. Zo is uw plezier verzekerd, op een

blikseminslag. Met alle gevaren verzekert u uw

voordelige manier.

recreatiewoning tegen schade.

Pluspunten van de caravanverzekering:

Een aansprakelijkheidsdekking is standaard meeverzekerd.

• U kunt kiezen uit een waardegarantie van 1, 3 of 5

Handig, want veel parkeigenaren stellen dit verplicht.

jaar: tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde

Inboedel en een aanbouw of bijgebouw kunnen worden

van uw caravan gelijk. Na deze periode worden de

meeverzekerd. En de verzekering loopt door tijdens

verzekerde waarde én de premie jaarlijks aangepast.

transport en opslag in het winterseizoen. Gaat de

Zo betaalt u nooit te veel.

recreatiewoning volledig verloren? Dan is de aankoop-

• Standaard zijn aansprakelijkheid, brand, diefstal en
natuur (zoals storm en blikseminslag) verzekerd.

of herbouwwaarde verzekerd. Ook biedt de verzekering
een ruime vergoeding van de opruimingskosten.

• Extra dekkingen kunnen worden toegevoegd om de
verzekering op maat te maken:

Standaard is het eigen risico € 150,-. Het is ook mogelijk

• Beschadiging/aanrijding

om een eigen risico van € 0 of € 500,- te kiezen. Voor

• Hulpverlening

safaritenten geldt een eigen risico bij storm van € 500,-.

• Vervangend vervoermiddel

Verhuur aan andere particulieren is mee te verzekeren.

• Hagel

Hier geldt geen maximumduur. Wel geldt een premie-

• Particuliere verhuur

toeslag en is tijdens verhuur een eigen risico van € 500,-

• Inboedel

van toepassing

• Voortent/luifel
• Accessoires

De pleziervaartuigenverzekering
Steeds meer mensen ontdekken het gevoel van vrijheid,

Bij schade aan uw caravan geldt standaard een

dat een dagje doorbrengen op het water je kan geven.

eigen risico. Als u gebruik maakt van een Omnia

Ook op het water kan er van alles gebeuren. Of u nu

schadeherstelbedrijf dan vervalt het eigen risico bij

een zeilboot, jacht, sloep of motorboot heeft, met de

reparatie en kunt u gebruik maken van een haal- en

pleziervaartuigenverzekering is uw hele vaartuig,

brengservice.

inclusief uitrusting en inventaris beschermd tegen een
groot aantal risico’s.

De recreatiewoningverzekering
Met een recreatiewoning bent u even helemaal weg

U kunt bij ons kiezen uit twee verschillende pleziervaar-

van huis. Met onze recreatiewoningverzekering houdt

tuigenverzekeringen. Wij adviseren u hier graag over.

u dit vakantiegevoel. De verzekering geldt voor elke
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