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SAFETRIP CAMPERVERZEKERING
Dit document is een samenvatting van de kenmerken van de camperpolis van SafeTrip. Er kunnen geen rechten
aan worden ontleend. De clausules op de polis zijn bepalend voor de dekking.

Nieuwwaarderegeling of Aanschafwaarderegeling
SafeTrip hanteert verschillende regelingen bij totaal verlies van de camper.
SevenSafe:
Bent u de eerste eigenaar en is de camper nieuw geleverd via een Nederlandse dealer of
camperbedrijf dan heeft u 7 jaar 100% nieuwwaarde en daarna 3 jaar vaste afschrijving van
1,5% per maand.
SevenSafe nieuwwaarde
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SuperSafe:
Koopt u een camper uit de verhuur van een Nederlandse camperverhuurder en is de camper
nieuw geleverd in Nederland (u bent 2e eigenaar) dan heeft u 5 jaar 100% aanschafwaarde
en daarna 2 jaar vaste afschrijving van 1,5% per maand.
Supersafe aanschafwaarde
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TopSafe:
Koopt u een gebruikte camper dan heeft u 3 jaar 100% aanschafwaarde en daarna 2 jaar
vaste afschrijving van 1,5% per maand.

Topsafe aanschafwaarde
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Campers ouder dan 15 jaar kunnen alleen geaccepteerd worden op grond van een
taxatierapport.
Het taxatie rapport is 5 jaar geldig. Bij totaal verlies van de camper wordt de schade
berekend op basis van de taxatiewaarde. Heeft u een geldig rapport, dan kunnen wij dat
overnemen voor de nog resterende looptijd.
taxatiepolis campers >15 jaar
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Accessoires en luifel
Alle af fabriek geleverde accessoires en de accessoires geleverd door de dealer zijn
automatisch meeverzekerd, mits ze zijn vermeld op de aankoopfactuur.
Inboedel
De spullen die je nodig hebt om te kunnen ‘camperen’ zijn tot € 5.000 standaard
meeverzekerd op de polis. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de mobiele telefoon of tablet,
mits deze zich in de afgesloten ruimte bevindt. SafeTrip verzekert op basis van premier
risque. Standaard hanteren we een eigen risico van € 25,00.
Fietsen
Fietsen zijn meeverzekerd tot een bedrag van € 250,- per fiets. Alleen als de fiets op de
fietsendrager staat.
Vandalisme
Schade ontstaan door vandalisme heeft geen invloed op de bonus-trede en geen invloed op
de schadevrije jaren.
Beveiligingseisen Algemeen
Tot een aanschafwaarde van € 75.000 geldt geen extra beveiligingseis.
Vanaf € 75.000 aanschafwaarde geldt als eis een Bearlock NRK-FK.
Beveiligingseisen Volkswagen T4, T5 en T6
In tegenstelling tot de bovengenoemde “Beveiligingseisen Algemeen” geldt voor campers op
basis van de Volkswagen T4, T5 en T6 de volgende beveiligingseis:
Ongeacht de waarde van de camper dient altijd een Bearlock NRK-FK gemonteerd te zijn.
Bij diefstal van de camper dienen alle drie sleutels te worden overhandigd aan de
verzekeraar.
Eigen Risico
Het standaard eigen risico bedraagt € 150,00. Dit vervalt als de schade wordt hersteld door
SafeTrip. Voor ruitherstel (harsinjectie) geldt dit eigen risico niet.
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Safetrip, Veilig op weg
Bij Safetrip vinden we het erg belangrijk dat de campers die wij verzekeren veilig de weg op
gaan. Veel voorkomende schades kunnen beperkt of zelfs voorkomen worden. De
campercheck en de rijvaardigheidstraining dienen ter preventie.
Campercheck
Deze check wordt u jaarlijks gratis aangeboden door de Safetrip bedrijven. Deze
campercheck controleert op die punten waardoor de meeste schades ontstaan; de banden,
de gasinstallatie en de elektrische installatie.
Rijvaardigheid
Safetrip organiseert meerdere keren per jaar rijvaardigheidstrainingen. Deze training geeft
inzicht in hoe u het beste met een camper kunt rijden en eenzijdige schades als parkeer,- en
hoogteschades kunt voorkomen. Alle klanten die een verzekering afsluiten bij Safetrip
ontvangen een uitnodiging voor deze rijvaardigheidstraining.

