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Toelichting aanvullende dekkingen

Mercedes - Hanomag Kampeerclub

Toelichting aanvullende dekkingen binnen het Dubbellucht Collectief

Cascodekking / taxatie

Uitsluitend wanneer de camper getaxeerd is kan deze tegen cascoschade worden verzekerd. Een taxatierapport is 

geldig gedurende een periode van 3 jaar. Speciaal voor leden van Dubbellucht bestaat er de mogelijkheid 

de camper tegen gereduceerd tarief te laten taxeren bij Diemex Expertise te Diemen.

Eigen Risico

Wij attenderen u erop dat voor WA schaden er geen eigen risico van kracht is. Voor cascoschade geldt 

er een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Inventaris

Het is mogelijk de inventaris van de camper die niet in de taxatie is opgenomen extra mee te verzekeren. Dit is alleen 

mogelijk in combinatie met een cascodekking. Het eigen risico voor schade aan de inventaris bedraagt € 22,50 per 

gebeurtenis. De extra premie hiervoor bedraagt 1% van de te verzekeren waarde met een minimum premie van € 12,50.

Ongevallen inzittendenverzekering

Verzekerd bedrag bij overlijden:    € 10.000,-

Maximaal verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit:   € 62.000,-

Extra jaarpremie:    € 18,-

De verzekering geldt voor 6 zitplaatsen.

Schadeverzekering inzittenden

Deze verzekering dekt de schade als gevolg van een ongeval. De dekking is ruimer dan van de bovenvermelde 

ongevallen-inzittendenverzekering. U kunt daarbij denken aan onder andere bagageschade, smartengeld, 

inkomstenderving en vergoeding voor aanpassingen aan uw woning. Het maximaal uit te keren bedrag bij 

een schade bedraagt € 1.000.000,-.

De extra jaarpremie voor deze verzekering bedraagt € 42,- exclusief assurantiebelasting.

Rechtsbijstandverzekering

Door middel van deze verzekering geniet u juridische bijstand in geval van autoschade. Denkt u hierbij aan het 

verhalen van uw eigen materiële schade maar ook aan letselschade. Wanneer u uw wagen uitsluitend tegen WA schade 

verzekerd, adviseren wij u deze aanvulling per definitie af te sluiten.

De extra jaarpremie voor deze verzekering bedraagt € 40,- exclusief assurantiebelasting.


