Clausuleblad Caravanverzekering
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Afwijkende regels op de voorwaarden

Kröller biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Kröller doet het net
iets anders, gunstiger, dan in uw voorwaarden staat vermeld. Zijn de voorwaarden toch gunstiger
voor u? Dan blijven deze gunstige voorwaarden gewoon voor u van toepassing.
Hier leest u wat deze voordelen voor u betekenen:
1. Uw online polismap in Mijn Kröller
Uw verzekeringspolissen beheert u eenvoudig online in Mijn Kröller. Dat is uw persoonlijke online
polismap waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per week uw gegevens beheert. Eenvoudig en
overzichtelijk.
Gemakkelijk uw verzekering beheren
Mijn Kröller biedt u veel gemak. U kunt bijvoorbeeld:
uw polis gegevens inzien;
verzekeringen toevoegen;
dekkingen toevoegen en verwijderen;
een schade melden;
uw correspondentie bekijken, zoals bijvoorbeeld uw brieven, polisbladen en facturen;
uw verzekering opzeggen.
Zijn er veranderingen in uw gezin of in uw woonsituatie? Of wilt u een schade melden? Ook dat
geeft u via Mijn Kröller eenvoudig door. Wij gaan meteen voor u aan de slag. De status van de
schadeafhandeling ziet u eveneens online.
Zo werkt het
Ga naar kroller.nl, kies Mijn Kröller en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Uw premie
Wanneer moet de premie door u zijn betaald?
U betaalt de premie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de
acceptgiro of op de factuur. Bij de premie kunnen ook kosten, buitengerechtelijke kosten,
wettelijke rente en assurantiebelasting zijn inbegrepen.
Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw
rekening afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de
verzekering verlengen. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening
staat.
Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?
Betaalt u de eerste premie niet binnen 30 dagen? Dan heeft u de verzekering nooit gehad en
betalen wij niets bij een eventuele schade. Wij hoeven u hiervoor geen herinnering te sturen.
Betaalt u uw tweede premie of volgende premie niet binnen 30 dagen? Dan sturen wij u een
herinnering dat wij de premie niet op tijd hebben ontvangen. Betaalt u de volledige premie niet
binnen 15 dagen nadat wij u deze herinnering hebben gestuurd? Dan bent u niet meer verzekerd
vanaf de dag nadat wij de herinnering hebben verstuurd.
Een schade die ontstaat of verergert in deze periode is niet verzekerd. U heeft weer dekking één
dag nadat wij uw (achterstallige) betaling hebben ontvangen en geaccepteerd. Als u na onze
herinnering(en) nog steeds niet betaalt, dan kunnen wij de verzekering stoppen en de premie laten
incasseren. De incassokosten zijn dan voor uw rekening. U blijft altijd verplicht om de premie te
betalen.

3. Wanneer kunt u uw verzekering stoppen?
Heeft u een nieuwe verzekering bij ons afgesloten via onze website? Dan heeft u 14 dagen
bedenktijd. In die tijd mag u de verzekering vanaf de ingangsdatum stoppen. Heeft u al premie
betaald? Dan krijgt u die van ons terug.
Heeft u al langer een verzekering bij ons? U kunt de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. U
doet dit in uw Online Polismap van Mijn Kröller. Of u geeft dat door aan uw verzekeringsadviseur.
De datum moet altijd in de toekomst liggen. Ligt de datum niet in de toekomst? Dan zetten wij de
verzekering stop vanaf de dag dat u ons meldt dat de verzekering moet stoppen. Teveel betaalde
premie ontvangt u dan terug vanaf het moment dat de verzekering is gestopt.
4. Wat doet u bij schade?
Heeft u schade of heeft u schade veroorzaakt? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. U kunt ons
7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken.
Meld uw schade online.
Via uw online polismap in Mijn Kröller, op kroller.nl en ga naar Schade melden.
Voor directe hulpverlening of bij diefstal van uw caravan tijdens uw reis neemt u contact op met
SOS International via de Europeesche Hulplijn (+31 20 651 57 77).
5. Heeft u een klacht over uw verzekering?
Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet
tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht
mailen naar compliance@meeus.com, of een brief sturen naar: UMG Verzekeringen B.V. t.a.v.
Compliance Postbus 30840 3503 AT Utrecht.
U bent niet tevreden over de behandeling van uw klacht? U kunt dan binnen drie maanden nadat
wij uw klacht hebben behandeld contact opnemen met:
de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
Telefoon (070) 333 89 99, Website www.kifid.nl .
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Verzekerd bedrag object

In afwijking van de polisvoorwaarden en het polisblad wordt onder verzekerde waarde verstaan de
oorspronkelijke nieuwwaarde van het verzekerd object minus afschrijving inclusief een mogelijke
verhoging/verlaging volgens opgave vooraf van de verzekeringnemer bij het aanvragen van de
verzekering. Gedurende de gekozen waarde garantietermijn blijft de verzekerde waarde gelijk. Na
afloop van de gekozen waarde garantietermijn wordt de verzekerde waarde herberekend op basis
van de oorspronkelijke nieuwwaarde volgens onderstaande tabel.
Afschrijvingstabel:
Leeftijd object
Nieuw
1 jaar oud
2 jaar oud
3 jaar oud
4 jaar oud
5 jaar oud
6 jaar oud
7 jaar oud
8 jaar oud
9 jaar oud
10 jaar oud
11 jaar oud
12 jaar oud
13 jaar oud
14 jaar oud
15 jaar oud
16 jaar oud
17 jaar oud
18 jaar oud
19 jaar oud
20 jaar en ouder

Verzekerde waarde
100%
92%
85%
78%
72%
66%
61%
56%
51%
47%
43%
40%
37%
34%
31%
29%
26%
24%
22%
21%
21%

Afschrijvingspercentage
0%
8%
15%
22%
28%
34%
39%
44%
49%
53%
57%
60%
63%
66%
69%
71%
74%
76%
78%
79%
79%

1400 Kampeeropbouw
Daar waar in de Algemene Voorwaarden staat vermeld "caravan" dient gelezen te worden:
"opbouw voor kampeerauto".
Voor de opzetunit bestaat uitsluitend dekking als deze zich bevindt in een afgesloten ruimte en/of
tijdens reizen en daarmee verband houdend verblijf.

1778 Verbeteringen expert
Deze verzekering geschiedt onder het uitdrukkelijke beding dat de door de expert in het
inspectierapport voorgeschreven verbeteringen zijn uitgevoerd.
Bij het niet voldoen aan deze verplichting vervalt het recht op schadevergoeding.

