NKC Camperverzekering:
Meer informatie en alle ledenvoordelen
Pechhulpverlening
Je camperverzekering is inclusief een uitgebreide pechhulpverlening in binnen- en buitenland en
inclusief woonplaatsservice. Mocht je ooit pech hebben en je kunt je weg niet meer vervolgen met de
camper, dan staat de alarmcentrale dag en nacht voor je klaar. Mocht je camper je echt in de steek
laten, en je bent Beperkt casco of Uitgebreid casco verzekerd of je camper is niet ouder dan vijf jaar,
dan kun je 28 dagen lang rekenen op vervangend vervoer, voor maximaal € 200,- per dag. Wanneer
er onverhoopt geen vervangende camper beschikbaar zou zijn, dan kun je de vakantie verder reizen
in een prima vervangende auto met caravan. De volledige regeling staat beschreven in de
polisvoorwaarden. Meegenomen huisdieren worden uiteraard ook gerepatrieerd naar Nederland als
ook de bestuurder en de inzittenden worden gerepatrieerd.
3 jaar aankoopwaarde garantie
Als je een gebruikte camper aanschaft, is bij totaalverlies de bewijsbare aankoopwaarde drie jaar
lang het uitgangspunt. Ook hier geen discussie over de dagwaarde, een prettige gedachte!
5 jaar taxatiewaarde garantie
Je kunt tegen een speciaal NKC-tarief je camper volledig en deskundig laten taxeren. Als je besluit je
camper te laten taxeren dan is bij totaalverlies, vijf jaar lang de taxatiewaarde het uitgangspunt.
Er is dan geen discussie over de verzekerde waarde.
10 jaar nieuwwaarderegeling
Je camper is een kostbaar bezit en je wilt de eerste jaren geen vervelende discussies over de
dagwaarde. Als je de camper nieuw aanschaft, ben je vijf jaar volledig verzekerd voor de
nieuwwaarde. Bij totaalverlies heeft u recht op vergoeding van de waarde van een gelijkwaardige
camper tot maximaal 125% van de oorspronkelijk verzekerde waarde. Aansluitend is een bijzonder
gunstige afschrijvingsregeling in de polis opgenomen van vijf jaar. De afschrijving bedraagt slechts
2% per maand met een maximum van 20% per jaar. Na deze termijn geldt de dagwaarde. Ook
garandeert de NKC-polis dat de uitkering van de verzekering nooit lager is dan de daadwerkelijke
dagwaarde van de camper.
80% no-claimkorting
Je kunt een no-claimkorting tot maar liefst 80% opbouwen. Je bereikt dit al na 5 schadevrije jaren,
die afkomstig zijn van een niet langer dan 3 jaar geleden beëindigde polis. Daarnaast kun je op
basis van de schadevrije jaren op je huidige personenautoverzekering tot maximaal 80% korting
krijgen. Hiervoor dien je binnen 14 dagen na het afronden van de aanvraag een kopie polisblad van
de personenauto in te sturen. Indien dit niet tijdig bij ons binnen is zal de verzekeraar de
no-claimkorting per ingangsdatum wijzigen en ontvangt u hiervoor een aanvullende nota.
Het aantal echte schadevrije jaren is in alle gevallen altijd leidend voor verzekeraar.
Méér korting met het NKC Camperrijvaardigheidsbewijs
Wil je nog meer korting? Dat kan indien je in het bezit bent van het NKC
Camperrijvaardigheidsbewijs. Hiermee krijg je gedurende 5 jaar 10% korting op je premie! Meer
weten? Kijk op de website: https://www.nkc.nl/rijvaardigheid
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No-claimbescherming
Als je schade hebt of schade veroorzaakt hebt dan is dat al onplezierig genoeg. Je hebt dubbel pech
als dat ook nog eens no-claimkorting kost. Bij een schuldschade kan je no-claimkorting namelijk
verlaagd worden en dan zou je meer premie gaan betalen.
Voor € 157,30, per jaar kun je
bonusbescherming op je polis afsluiten. Bij maximaal één
schuldschade per jaar blijft je korting gelijk.
No-claimbescherming is daarom voor iedereen aantrekkelijk, of je nu alleen WA, Beperkt casco of
Uitgebreid casco verzekerd bent. Met deze bescherming weet je zeker dat je na een schade de
aankomende jaren daardoor niet meer premie gaat betalen.
Nog lagere premie?
Door een keus te maken voor een hoger eigen risico kun je de cascopremie van de
camperverzekering nog lager maken. De premiekorting en het totaal eigen risico gelden alleen voor
de beperkt en uitgebreid casco dekkingen. Het standaard eigen risico is € 300,Totaal eigen risico
Korting op brutopremie casco
€

500

7,5%

Beperkt Casco en Uitgebreid Casco

€

750

15%

Beperkt Casco en Uitgebreid Casco

€ 1.250

25%

Vanaf € 25.000 en alleen bij Uitgebreid Casco

€ 2.500

30%

Vanaf € 50.000 en alleen bij Uitgebreid Casco

€ 5.000

35%

Vanaf € 75.000 en alleen bij Uitgebreid Casco

Accessoires & luifel standaard meeverzekerd
Tijden veranderen en steeds meer moderne snufjes zijn allang geen uitzonderlijke extra's meer op je
camper. Binnen de NKC Camperverzekering zijn deze extra's gewoon meeverzekerd, mits ze zijn
opgenomen in het verzekerd bedrag. Zo zijn je zonneluifel, satellietschotel, achteruitrijdcamera en
zonnecellen al in de waarde van de camper opgenomen en daardoor automatisch meeverzekerd als
je een Beperkt casco of een Uitgebreid casco verzekering afsluit. Voor alleen schade aan de luifel
geldt bovendien geen eigen risico.
Inboedel tot € 3.000,- gratis meeverzekerd
Als je op reis gaat, neem je allerlei zaken mee die je trip aangenaam maken. Met een NKC-polis hoef
je je ook daarover geen zorgen te maken. Je inboedel, inclusief bijvoorbeeld fietsen, laptop of tablet,
zijn gratis meeverzekerd tot een bedrag van € 3.000,-. Wil je een hoger bedrag voor de inboedel
verzekeren dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.
Schadeverzekering Inzittenden
Neem je wel eens passagiers mee op reis? Dan is een inzittendenverzekering onmisbaar! Als je met
je camper betrokken raakt bij een ongeval dan heb je vaak niet alleen schade aan je camper. Jezelf
en je passagiers kunnen ook schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan je bagage of je camera.
Maar ook aan verwondingen en blessures, die soms verstrekkende gevolgen hebben. Voor slechts
€ 33,28 per jaar kun je een schadeverzekering inzittenden afsluiten. Alle inzittenden hebben dan in
geval van een ongeval met de camper recht op vergoeding van de schade tot maximaal
€ 1.000.000,- samen.
Campersleutels gestolen?
Je ontvangt een vergoeding van 50% van de kosten i.v.m. vervanging van de sloten van je camper
in geval van diefstal van de campersleutels bij inbraak in je woning.
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Stalling in het buitenland
Je kunt je camper voor maximaal zes maanden aaneengesloten in het buitenland stallen.
Onbeperkt verblijf in het buitenland
Zolang je een officieel adres in Nederland hebt kun je onbeperkt en onbezorgd aaneengesloten op
reis. Let wel op de APK verplichting.
Woon-werkverkeer
Als je de camper naast recreatieve doeleinden ook gebruikt voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer,
dan is dat gewoon én zonder extra kosten verzekerd.
Vandalismeschade = geen no-claimkorting verlies
Is jouw schade veroorzaakt door vandalen en heb je daarvan politie-aangifte gedaan, dan wordt de
no-claimkorting niet verlaagd. Je premie blijft dus gelijk.
Kortsluiting?
Dat is gewoon verzekerd, ook zonder dat er brand is geweest.
Milieusticker
Is deze sticker beschadigd geraakt door een verzekerde gebeurtenis? Geen probleem, deze vergoedt
de verzekeraar gewoon.
Geen schuld = geen eigen risico
Het eigen risico wordt niet ingehouden op de schade uitkering (geen ruitschade) als verzekeraar
meent dat je duidelijk geen schuld hebt én dat zeker is dat de schade verhaalbaar is op een
aansprakelijke partij.
Beveiligingseisen
Voor de NKC Camperverzekering is deze eis afhankelijk van de te verzekeren waarde van je camper:
Tot € 30.000

Geen beveiligingseis

Van € 30.000
tot € 75.000

Startonderbreker (voorheen SCM klasse 1) of TNO goedgekeurd
versnellingsbakslot/stuurasslot

Van € 75.000
tot € 125.000

Alarmsysteem (voorheen SCM klasse 2) met ruitgravering* of TNO goedgekeurd
versnellingsbakslot/stuurasslot
*ruitgravering is niet vereist/mogelijk in geval van kunststof ramen

Van € 125.000
tot € 200.000

Alarmsysteem (voorheen SCM klasse 2) met TNO goedgekeurd versnellingsbakslot/stuurasslot of minimaal een Alarmsysteem met hellingdetectie met eigen
autorisatie (voorheen SCM klasse 3)

Vanaf €200.000 Op aanvraag.
Het vereiste goedgekeurde beveiligingssysteem moet zijn ingeschakeld als niet aan het verkeer
wordt deelgenomen. Het niet voldoen aan dit vereiste kan leiden tot geen schadevergoeding in
geval van volledige diefstal.
Hogere klasse beveiliging = geen eigen risico
Het standaard eigen risico van € 300,- vervalt als na volledige diefstal van de camper wordt
vastgesteld dat de camper was voorzien van een hogere klasse beveiliging dan door de verzekeraar
was geëist.
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Eigen risico € 125,Het standaard eigen risico is € 300,-. Dit eigen risico wordt verlaagd met maar liefst € 175,- als je
voor herstel van je schade (anders dan ruitschade) gebruik maakt van de NKC
Camperschadeservice. Wel zo slim! Kijk voor meer informatie op www.nkc.nl/verzekeringen/schade/
Extra eigen risico
In bepaalde situaties geldt een extra eigen risico. Deze situaties zijn:
€250,- extra als de schade is ontstaan door een éénzijdige aanrijding
€150,- extra als de schade aan de ruit niet is gerepareerd of vervangen door Carglass,
Camperglass of Autototaalglas.
€700,- extra als de schade hersteld wordt door een herstelbedrijf dat niet is aangesloten bij de
NKC Camperschadeservice
Belangrijk! De extra van toepassing zijnde eigen risico’s worden bij elkaar opgeteld!
Hagelschade en je eigen risico
Het standaard eigen risico vervalt bij hagelschade aan een hagelbestendig dak als de schade binnen
zes maanden nadat deze is vastgesteld wordt gerepareerd.
Maximale schadevergoeding
Bij een schade heb je recht op 100 procent schadevergoeding volgens de polisvoorwaarden. Mocht je
besluiten een schade aan camper niet te laten repareren, dan is de vergoeding maximaal 50 procent
onder aftrek van het geldende eigen risico.
Particuliere verhuur
Particuliere verhuur is niet standaard meeverzekerd op de NKC Camperverzekering. Particulier
verhuren is namelijk afwijkend van het risico dat onze verzekeraar standaard accepteert. Het is wel
mogelijk dit mee te verzekeren. Onder particulier verhuren wordt verstaan dat jij – als particulier –
je camper verhuurt of door een professionele bemiddelaar laat verhuren aan derden.
Als je je camper wilt verhuren voor recreatieve doeleinden kun je dit 1x per jaar bij ons aanvragen.
Deze dekking wordt dan vanaf de hoofdpremievervaldatum toegevoegd aan jouw polis.
Er gelden dan wel in afwijking van de polisvoorwaarden, andere bepalingen. De belangrijkste
aandachtspunten zijn:
De premietoeslag is 75% over de jaarpremie ongeacht vanaf welke datum dit is meeverzekerd.
Bij casco schade is er een extra eigen risico van €750,De basis voor de berekening van de schade-uitkering is altijd de dagwaarde
De berekening voor de Bonus/Malus korting is gelijk aan de gunstige berekening voor de
standaard NKC Camperverzekering (zie 80% no-claimkorting)
Per verzekerde/Per adres is maximaal 1 te verhuren camper toegestaan
Bij tussentijdse beëindiging van deze dekking of van de verzekering, bestaat er geen recht op
teruggave van deze toeslag en ontvangt u eventueel een naheffing indien de volledige toeslag
nog niet is voldaan.
Digitaal gemak!
Als extra gratis service kun je gebruik maken van “mijn verzekeringen”. Hiermee kun je via internet
– altijd en overal - je polis-, schade-, factuur- en persoonlijke gegevens inzien. Daarnaast kun je
zeer gemakkelijk online gegevens wijzigen of een schade melden.
Belangrijk
De van toepassing zijnde polisvoorwaarden zijn in alle gevallen altijd leidend.
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