
Caravanverzekering: 

Als uw caravan achter uw auto is gekoppeld is hij via de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) 

van uw auto ook voor de WA verzekerd. Maar de schade die u zelf aan uw caravan veroorzaakt of 

schade die door andere omstandigheden worden veroorzaakt zijn daarmee niet gedekt. Wilt u dit 

verzekeren dan heeft u een caravanverzekering nodig en afhankelijk van de gekozen aanvullende 

pakketten zijn zaken als hagelschade, brand, diefstal, vandalisme, storm, aanrijding en stallingschades, 

hulpverlening in buitenland, extra inboedel verzekerd. Zaken als uw voortent, luifel, fietsenrek, 

stabilisator en andere accessoires moeten apart worden meeverzekerd. Kiest u alleen voor een 

wettelijke aansprakelijkheidsdekking? Dan vergoedt de verzekeraar alleen de schade waarvoor u 

aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u schade met uw caravan aan anderen veroorzaakt terwijl deze niet 

is gekoppeld aan uw auto. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de 

caravanverzekering geldt soms een eigen risico. 

 

 

Reisverzekering: 

Met een reisverzekering bent u verzekerd tegen schade die u oploopt tijdens het reizen. Denk hierbij aan 

schade aan uw bagage, automobilistenhulp, extra kosten bij ziekte, ongeval of overlijden, een 

gipsvlucht of helikopterredding als u gaat skiën. Wel is het hierbij belangrijk dat u een juiste keuze 

maakt uit de diverse opties. Doorgaans dekt een reisverzekering alleen vakanties en dus geen 

zakenreizen. U kunt kiezen voor een aflopende reisverzekering, dit betekent dat deze wordt afgesloten 

voor de duur van één vakantie of een doorlopende reisverzekering, deze is het hele jaar van kracht 

waarbij elke reis is verzekerd. Wie er allemaal verzekerd zijn staat op het polisblad vermeld. U kunt uzelf 

maar ook uw gezinsleden verzekeren. Voor de kinderen is doorgaans de regel dat deze verzekerd zijn 

zolang ze thuiswonend zijn. Een aantal verzekeraars breidt dit uit met voor studie uitwonende kinderen. 

 

 

Annuleringsverzekering: 

U kunt door een bepaalde gebeurtenis niet op reis. Dan zorgt de annuleringsverzekering ervoor dat u de 

kosten van de annulering van de reis terugkrijgt. De meeste annuleringsverzekeringen vergoeden ook de 

annuleringskosten als u uw reis tussentijds moet afbreken. Bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig 

ziek is geworden of overleden is. U krijgt dan de reissom terug. Of een deel hiervan. In uw 

polisvoorwaarden leest u precies wat geldige redenen zijn om de reis te annuleren. Rampen of 

calamiteiten vallen vaak niet onder de annuleringsverzekering. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms 

de schade, of een deel hiervan. Veel mensen combineren de reisverzekering en de 

annuleringsverzekering. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. Schade die u met opzet heeft 

veroorzaakt, wordt nooit vergoed. 

 

 

Fietsverzekering:  

U kunt uw fiets verzekeren tegen diefstal of schade als gevolg van een ongeval. U kunt bovendien zelf 

bepalen hoe lang u uw fiets wilt verzekeren. Dit is ook mogelijk voor tweedehands fietsen. 

 

 

 

 

 

 

 



Pleziervaartuigverzekering:  

Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan beschadigen of worden 

gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen veroorzaakt met 

uw vaartuig. Daarvoor is de pleziervaartuigverzekering. Over het algemeen heeft u bij een 

pleziervaartuigverzekering de keuze om u alleen te verzekeren voor uw wettelijke aansprakelijkheid voor 

schade die u aan anderen kunt veroorzaken met uw vaartuig (zowel materiele schade als letselschade). 

Of deze uit te breiden met de schade aan uw vaartuig zelf, dat doet u door uw boot WA-casco te 

verzekeren. 

 


