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Toelichting Dubbellucht Collectief

Mercedes - Hanomag Kampeerclub

Lidmaatschap Dubbellucht

Uitsluitend leden van Kampeerautoclub Dubbellucht kunnen gebruik maken van deze 

verzekering. Voor een lidmaatschap verwijzen wij u naar de website van de club www.dubbellucht.nl. 

Om aan te tonen dat u lid bent van Dubbellucht vragen wij u naar uw lidmaatschapsnummer.

Hulpverlening

In uw Dubbellucht verzekering is pechhulp na een ongeval en na mechanische storing meeverzekerd. In de bijlage 

treft u in een samenvatting van de pechhulpregeling aan. In de eveneens bijgaand polisvoorwaarden vind u 

de uitgebreide regeling. Voor wagens met een lediggewicht boven 3500 kg. is de totale vergoeding voor pechhulp 

gemaximeerd tot € 2.500,--.

Dekking in het buitenland 

De Nederlandse verzekeringsmaatschappijen bieden dekking in Europa en de landen rond de Middellandse zee. 

De verzekeringsperiode is niet onbeperkt. Het voertuig is voor een periode van maximaal 3 maanden aangesloten 

verblijf verzekerd in Europa. 

Wanneer u langer dan 3 maanden buiten Nederland verblijft kunt u dit binnen de Dubbelluchtpolis wel uitbreiden. 

De uitbreiding is dan automatisch voor een 1 jaar lang verblijf in Europa. Er wordt hiervoor wel een toeslag berekend. 

Verblijft u dus langer dan 3 maanden buiten Nederland maar binnen Europa? Vergeet dit niet aan ons door te geven!.

Gebruik camper

De kampeerautoverzekering (en het risico hiervan) is berekend op het recreatieve/ kampeer gebruik van uw Mercedes. 

Uw wagen moet dan ook zijn ingericht als kampeerauto. Het zakelijk gebruiken van uw kampeerauto is niet toegestaan 

(niet verzekerd) in deze verzekering.

Spiegelkorting

Aan de hand van de door u opgebouwde schadevrije jaren op uw eigen autoverzekering krijgt u een hogere 

no-claimkorting op de kampeerautoverzekering van Dubbellucht. Hiervoor dient u dit wel door middel van een 

recente kopie polis van de autoverzekering, met daarop de huidige opgebouwde schadevrije jaren vermeld, 

aan te kunnen tonen. 


