
 

 

 
Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd op basis 
van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. Voor bijkomende informatie kan u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit 
verzekeringsproduct te raadplegen. 

Wat is dit voor type verzekering? 

Ons nicheproduct Recrecar is een motorverzekering specifiek voor uw mobilhome. We verzekeren de materiële schade 
die wordt opgelopen. Deze verzekering kan worden aangevuld met een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
(verplicht in België), die de schade vergoedt aan derden, toegebracht door het verzekerde voertuig. Andere mogelijke 
uitbreidingen betreffen bijstand aan het voertuig (bij pech of bij ongeval), bijstand aan personen, ongevallenverzekering 
bestuurder en rechtsbijstand. Voor deze optionele waarborgen bestaat er een aparte productfiche waarnaar verwezen 
wordt.  

 

Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

Casco: schade aan het voertuig 

 Brand: Schade door vuur, brand, ontploffing of 
bliksem met uitbreiding van de blussingskosten 

 Diefstal of poging tot diefstal: 
- Vergoeding bij verdwijning, vernieling of be-

schadiging van het voertuig  
- Vervangingskosten van de sloten of wijzi-

ging van de codes wanneer de sleutels of 
antidiefstalbedieningen gestolen zijn.  

 Glasschade: vergoeding bij het breken van de 
voor-, zij- en achterruiten of ingebouwde daken, 
evenals het glas van de koplampen en zijspie-
gels.  

 Natuurkrachten of dieren:  
- Natuurkrachten die rechtstreeks gevolg zijn 

van instorting van rotsen, steenval, ver-
schuiving of verzakking van een massa van 
de grond, lawine, druk van sneeuw- of ijs-
massa, storm met windsnelheid van min-
stens 80km/u, hagel, overstroming, 
aardbeving en vulkaanuitbarsting  

- Onverwacht contact met een dier 
 Materiële schade:  

- Door een ongeval zowel tijdens het vervoer 
van het voertuig als bij het laden en lossen 
ervan 

- Door daden van vandalisme, kwaadwillig-
heid of grappenmakerij van derden 

Beperkte casco: in plaats van voor een casco dek-
king te kiezen, kan de klant opteren voor een be-
perkte casco. In dit geval gelden alle 
basiswaarborgen zoals boven vermeld, met uitzon-
dering van de dekking materiële schade. 

Optionele waarborgen: 

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Bijstand ongeval 

Bijstand pech 

Bijstand personen 

Ongevallenverzekering bestuurder 

 

 

Wat is niet verzekerd? 

De basiswaarborg dekt onder andere niet: 

 Collectieve gewelddaden  
 Kernongevallen 
 Opzettelijke handeling van de verzekerde of 

grove fouten, gevolgen van alcoholgebruik  
 Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of 

behendigheidsritten of wedstrijden, trainingen of 
proefritten in dit kader  

 

 

Zijn er beperkingen in dekking? 

Vrijstelling in casco 

Uw contractueel bepaalde vrijstelling wordt 
afgetrokken van uw vergoeding in het kader van de 
Omnium, behalve als u voor de Engelse vrijstelling 
kiest. Dan vergoeden we u de volledige schade 
zodra ze hoger is dan het bedrag van deze 
vrijstelling.  

 

Schadevergoeding in casco 

Wij betalen u de herstelling van het voertuig, of bij 
totaal verlies de waarde van het voertuig, die 
berekend wordt door toepassing van de afschrijving 
voorzien in het vergoedingssysteem gekozen bij de 
onderschrijving van de polis.  
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Rechtsbijstand 

 

Waar ben ik verzekerd? 

 Voor de schade aan uw voertuig bent u verzekerd in de volgende landen: enig land van de Europese Unie, en 
in Andorra, Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San-Marino, Zwitserland, Marokko, Tu-
nesië en Turkije.  

 Voor uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid bent u verzekerd voor ieder schadegeval dat zich voordoet in enig 
land van de Europese Unie, en in Andorra, Monaco, Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San-
Marino, Zwitserland, Marokko, Tunesië en Turkije.  

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Bij aanvang van dekking: 
- Het verlenen van correcte informatie die de beoordeling van het risico kan beïnvloeden.  

 Tijdens de looptijd van de verzekering: 
- Bij wijziging van informatie met een impact op het risico, ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

houden. 
- Het naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om 

het schadegeval te voorkomen of te beperken.  
 Ingeval van schade: 

- Het schadegeval ons zo snel mogelijk aangeven: 
  - Binnen 48 uur wanneer uw aansprakelijkheid in het gedrang komt. 
  - Binnen 8 dagen in alle andere gevallen. 

  

 

 

Wanneer en hoe moet ik betalen? 

U betaalt jaarlijks de premie voor de vervaldag, hiertoe ontvangt u een verzoek tot betaling. De premie kan 
jaarlijks geïndexeerd worden. Wanneer een gespreide premiebetaling (semestrieel, trimestrieel, maandelijks) 
mogelijk is en u kiest ervoor om hier gebruik van te maken, kan dit extra kosten meebrengen.  

 

 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.  

 

 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag kosteloos opzeggen. 
De opzegging van de overeenkomst kan op meerdere manieren gebeuren: per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 

 

 


