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PRODUCTKENMERKEN DIE WORDEN MEEGEWOGEN IN DE MONEYVIEW PRODUCTRATING 'VOORWAARDEN' CARAVANVERZEKERINGEN 2023 

Cluster(weging) Kenmerk Vraag 

Wegings 

factor 

Algemeen (5%) Opzegtermijn 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) in het eerste verzekeringsjaar? 0,5 

  Opzegtermijn na 1e jaar (mnd) Wat is de opzegtermijn (in maanden) na het eerste verzekeringsjaar? 0,5 

  Kosten bij beëindiging Worden er kosten in rekening gebracht bij beëindiging anders dan per contractvervaldatum? 1,0 

  Premierestitutie Krijgt een verzekeringnemer geld terug bij tussentijdse beëindiging? 1,0 

Acceptatie (10%) Max. ouderdom voertuig Wat is bij aanvang van de verzekering de maximum ouderdom van de caravan? 1,0 

  Max. cataloguswaarde Wat is de maximum cataloguswaarde bij aanvang van de verzekering? 1,0 

  Max. gewicht caravan (kg) Wat is het maximaal toelaatbare gewicht van de caravan? 1,0 

  Tijdelijk vervangende caravan Is er dekking voor een caravan die de verzekerde caravan tijdelijk vervangt in verband met reparatie? 1,0 

  Verhuur overige type caravan Is er dekking bij verhuur van overige types verzekerde caravans (anders dan stacaravans)? 1,0 

  Buitenland max. duur (mnd) Wat is de maximum aaneengesloten duur in maanden dat de caravan in het buitenland mag blijven? 0,5 

Dekking (32%) Aansprakelijkheidsschade max. bedrag Tot welk bedrag is aansprakelijkheidsschade maximaal gedekt? 1,0 

  Ongeval Is schade door een ongeval gedekt? 1,0 

  Branddekking Is schade door brand gedekt? 0,5 

  Brand (moedwillig aangestoken) Is schade door moedwillig aangestoken brand door derden gedekt? 1,0 

  Kortsluiting Is schade door kortsluiting gedekt? 1,0 

  Overstroming Is schade door overstroming gedekt? 1,0 

  Aardbeving Is schade door een aardbeving gedekt? 1,0 

  Lawine Is schade door een lawine gedekt? 1,0 

  Storm Is schade door storm gedekt? 0,5 

  Blikseminslag Is schade door blikseminslag gedekt? 0,5 

  Hagel Is schade door hagel gedekt? 1,0 
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 Dekking (32%) Diefstal Is diefstal gedekt? 0,5 

  Inbraak Is braakschade gedekt? 0,5 

  Vandalisme Is schade door vandalisme gedekt? 1,0 

  Botsing dieren gevolgschade Is gevolgschade door een botsing met een dier gedekt? 1,0 

  Krassen en schrammen Zijn krassen en schrammen, zonder dat er door een schadegebeurtenis ook andere schade aan de caravan is ontstaan, gedekt? 1,0 

  Eigen gebrek Is een eigen gebrek van de caravan gedekt? 1,0 

  Regen, sneeuw, smeltwater Is er dekking voor schade door regen, sneeuw of smeltwater? 1,0 

  Relletjes Is er dekking voor schade door relletjes? 1,0 

  Diefstal sleutels Is er dekking voor diefstal van sleutels? 1,0 

  Buitenkomende onheil Is er dekking voor alle van buitenkomende onheilen? 0,5 

  Botsen/omslaan Is er dekking voor schade als gevolg van botsen of omslaan? 0,5 

  Van de weg/te water raken Is er dekking voor schade ontstaan door van de weg of te water raken? 0,5 

Uitkering (5%) Stallingseisen Zijn er stallingseisen in bepaalde situaties? 1,0 

  Uitkering periode diefstal Na hoeveel dagen wordt na diefstal overgegaan tot de afhandeling van de schade? 1,0 

  Contra-expert kosten Wat is de dekking voor kosten en honoraria van contra-expertise? 1,0 

Waarderegeling  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering 1e jaar Wat is bij totaal verlies in het eerste jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe caravan? 1,0 

nieuwe caravan  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering 2e jaar Wat is bij totaal verlies in het tweede jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe caravan? 1,0 

(14%)  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering 3e jaar Wat is bij totaal verlies in het derde jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe caravan? 1,0 

  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering 4e jaar Wat is bij totaal verlies in het vierde jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe caravan? 1,0 

  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering 5e jaar Wat is bij totaal verlies in het vijfde jaar de meest gunstige waarderegeling voor een nieuwe caravan? 1,0 

  Nieuwe caravan - Uitbr. uitkering na 5e 

jaar 

Is het mogelijk de polis te sluiten waarbij de aanschafwaarde, oorspronkelijke- of actuele nieuwwaarde ook na het 5e jaar 

wordt uitgekeerd? 

1,0 

Aanbouw (14%) Voortent/luifel max. bedrag Tot en met welk bedrag kan de voortent en luifel van de caravan maximaal worden meeverzekerd? 1,5 

  Zonnepanelen max. bedrag Tot en met welk bedrag kunnen op de caravan gemonteerde zonnepanelen maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Schotelantenne max. bedrag Tot en met welk bedrag kan een schotelantenne maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Caravanlevelsysteem max. bedrag Tot en met welk bedrag kan een caravanlevelsysteem maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Mover max. bedrag Tot en met welk bedrag kan een mover maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Fietsenrek max. bedrag Tot en met welk bedrag kan een fietsenrek maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

Inventaris (5%) Losse inventaris Is schade aan losse inventaris gedekt? 1,0 

  Beeld- en geluidsapparatuur max. bedrag Tot en met welk bedrag kan beeld- en geluidsapparatuur maximaal worden meeverzekerd? 1,0 

  Kostbaarheden std. bedrag Voor welk bedrag zijn kostbaarheden standaard meeverzekerd? 1,0 

  Kostbaarheden max. bedrag Tot en met welk bedrag kunnen kostbaarheden worden meeverzekerd? 1,0 
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Eigen risico (3%) Eigen risico - laagste Wat is het laagst mogelijke eigen risico? 1,5 

  Eigen risico - Aansprakelijkheidsschades Geldt een eigen risico voor aansprakelijkheidsschades? 1,0 

Hulpverlening 

Nederland (3%) 

NL vervoer caravan reparateur Is er na schade binnen Nederland dekking voor de berging en vervoer van de caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur? 1,0 

  NL vervangend verblijf € per dag Wat is de vergoeding voor vervangend verblijf in Nederland per dag? 0,5 

  NL vervangend verblijf € max. Wat is de maximum vergoeding voor vervangend verblijf in Nederland per gebeurtenis? 0,5 

Hulpverlening 

Buitenland (6%) 

BL vervoer caravan naar Nederland Is er na schade in het buitenland dekking voor de berging en vervoer van de caravan naar Nederland? 1,0 

  BL vervoer caravan reparateur Is berging en vervoer in het buitenland van de caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur gedekt? 1,0 

  BL vervoer voorwaarden Na hoeveel dagen is recht op vervoer van de caravan naar Nederland? 1,0 

  BL kosten bewaking en stalling Is er na schade in het buitenland dekking voor het bewaken en stallen van de caravan? 1,0 

  BL invoer en vernietiging Is invoer en vernietiging van de caravan bij totaal verlies in het buitenland gedekt? 1,0 

  BL vervangende onderdelen Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen in het buitenland gedekt? 1,0 

  BL vervangend verblijf € per dag Wat is de vergoeding voor vervangend verblijf in het buitenland per dag? 0,5 

  BL vervangend verblijf € max. Wat is de maximum vergoeding voor vervangend verblijf in het buitenland per gebeurtenis? 0,5 

Extra dekkingen (3%) Rechtsbijstandverzekering Is het mogelijk aanvullend een rechtsbijstandverzekering af te sluiten? 1,0 

  Pechhulp Nederland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering voor binnen Nederland af te sluiten? 0,5 

  Pechhulp Buitenland Is het mogelijk aanvullend een pechhulpverzekering voor in het buitenland af te sluiten? 0,5 
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