De specialist in camperverzekeringen!

Schade voorkomen is beter dan herstellen!

Tips om schade aan uw
camper te voorkomen

Voorkomen is beter
dan herstellen
Deze brochure is gemaakt om u enkele tips te geven voor het voorkomen van schade aan uw camper.
Als er nooit ongelukken gebeuren, hoeft u zich ook niet te verzekeren. Maar natuurlijk gebeurt er af
en toe wel wat. Samen met u willen wij er alles aan doen om schade aan uw camper zoveel mogelijk te
voorkomen. Deze brochure geeft u daarvoor een aantal tips. Er zijn nog meer dingen die u kunt doen
om verrassingen te voorkomen. Op de pagina ‘klantvoordeel’ van onze website vindt u aantrekkelijke
kortingen en acties op producten, zoals een camperkluis, diefstalbeveiliging, raambeveiliging,
camperrijvaardigheidstraining en nog meer acties waarmee u schade kunt beperken.

Voorkomen is beter dan herstellen en daar profiteren wij allemaal van!
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Voorkom eenzijdige
ongevallen

De meeste schade wordt veroorzaakt door het:
1. raken van takken, overhangende rotsen, dakgoten en
dergelijke.
2. raken van paaltjes, muren en andere voertuigen bij het
achteruit rijden.
3. “zwenken” van de achterkant van de camper waardoor
andere voertuigen en objecten worden geraakt.

Het aantal eenzijdige ongevallen met
campers, de ongevallen waarbij geen ander

Het voorkomen van zulke schade is relatief eenvoudig. U kunt
bijvoorbeeld uw camper voorzien van een achteruitrijcamera
en/of parkeersensoren, u kunt een passagier laten uitstappen
voordat u achteruitrijdt op een camping of parkeerplaats en u
kunt meedoen aan een camperrijvaardigheidstraining.

voertuig is betrokken, neemt elk jaar toe.
Dat komt enerzijds doordat wij elk jaar weer
meer campers verzekeren, maar anderzijds
neemt het aantal eenzijdige ongevallen

Korting op een Waeco achteruitrijdcamera

verhoudingsgewijs ook toe.

...

Maar liefst 74% van onze klanten heeft
in 2015 zijn camperschade laten herstellen door één
van de met ons samenwerkende camperbedrijven.

OMEN
RK

TIP

IS

Onze totale dienstverlening als geheel
8,4
van onze klanten gemiddeld een 8,4 krijgt.
De schadebehandeling door Aveco Verzekeringen
wordt met maar liefst een 8,5 beoordeeld.

Meer informatie over de actie
en camperbedrijven die Waeco
achteruitrijdcamera’s monteren vindt u op onze speciale
klantenactie pagina op de Aveco Verzekeringen website onder
‘’klantvoordeel’’.
VOO

...

74%

TER
BE

Wist u dat...

Op vertoon van uw MijnAveco Pas
ontvangt u als klant van Aveco
Verzekeringen een aantrekkelijke
korting bij aankoop van een
Waeco achteruitrijdcamera bij een
samenwerkend camperbedrijf.

Stuur een kopie van de factuur op om de
achteruitrijdcamera mee te verzekeren op de
camperverzekering.
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Voorkom hagelen stormschade

Goed onderhoud
voorkomt brandschade

Niets is zo veranderlijk als het weer. Door de

Veel camperaars zijn zich niet bewust van het

klimaatverandering krijgen wij, in Nederland

belang van de jaarlijkse controle van elektrische

en in het buitenland, vaker te maken met

bedrading, gasslang, gasdrukregelaar,

zware neerslag, zoals hagelbuien. Maar er zijn

gasinstallatie en koelkast.

mogelijkheden om hagelschade te voorkomen.

De belangrijkste oorzaken van brand
in campers

Kijk op onze website bij veelgestelde vragen voor meer
informatie over hagelbestendiger daken.

Verbetering voorwaarden
Heeft uw camper geen hagelbestendiger dak en krijgt u
hagelschade, dan biedt Aveco de mogelijkheid het dak
van de camper te vervangen door een hagelbestendiger
dak. Dit wordt per (hagel)schade specifiek bekeken. De
kans op hagelschade in de toekomst wordt daarmee
aanzienlijk verkleind.

VOO

OMEN
RK

TIP
TER
BE
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Een luifel is een zonnescherm.
Door een harde rukwind kan snel
schade ontstaan, houd daarom de
weersvoorspelling goed in de gaten. Draai
uw luifel altijd in als u gaat slapen, als het gaat regenen
of als u even weg bent voor een boodschap, het weer kan
snel omslaan.

vervuiling van de brander in de koelkast
kortsluiting in (zelf aangebrachte) elektrische leidingen
zelf aangebrachte wijzigingen in de gasinstallatie
lekkage in de gasleidingen

Volg dus de onderhoudsinstructies zoals de fabrikant die
aangeeft.

Gratis Aveco Campercheck
Maak gratis gebruik van de Aveco Campercheck:
uw camper wordt op een aantal belangrijke punten
gecontroleerd, bijvoorbeeld verlichting, banden, gas en er
wordt een vochtmeting gedaan.
Na deze Campercheck gaat u zorgeloos op vakantie.
Kijk op onze website naar de camperbedrijven waar u de
gratis Campercheck kunt laten uitvoeren.
OMEN
RK

Doe de gratis Aveco Campercheck als
u weer met uw camper op reis gaat of
voordat de camper de stalling in gaat.

TIP

IS

Bent u van plan een nieuwe camper te kopen, vraag dan
naar de hagelbestendigheid. Nieuwe campers worden
steeds vaker standaard geleverd met GFK dak- en
zijbeplating.

1.
2.
3.
4.

VOO

Een hagelbestendiger dak voorkomt veelal hagelschade.
Onder hagelbestendiger verstaan wij een camperdak dat
is voorzien van een volledig:
1. polyester (GFK) dakbeplating of
2. Waru Multiprotect foamdak of
3. DuraBull dakcoating

TER
BE

Hagelbestendiger dak

Voorkom een
klapband

Een klapband leidt meestal tot flinke beschadiging

DOT-code op de band geeft de leeftijd aan

van uw camper. Bovendien lopen u en uw

De DOT-code op een band geeft aan wanneer de band is
geproduceerd. De eerste twee cijfers
geven de week en de laatste
twee cijfers geven het jaar van
productie aan.

passagiers een groot risico door de gevaarlijke
situatie die hierdoor op de weg kan ontstaan.

DOT-code 4514:
week 45 van het jaar 2014.

De belangrijkste oorzaak van
een klapband
VOO

Met het gebruik van het ECOCAP
bandenspanningscontrolesysteem beperkt u de kans
op een klapband en bespaart u brandstofkosten. De
ECOCAP controleert permanent de bandenspanning.
Vermindert die bandenspanning met meer dan 5%,
dan gaat een rode led branden. Dat is het signaal om
de bandenspanning weer op peil te brengen.

TIP
TER
BE

Aveco Verzekeringen adviseert u, conform BOVAGrichtlijnen, banden van 6 jaar of ouder te vervangen. Dat
is een preventieve maatregel, dit advies staat los van de
wettelijk gestelde APK-eisen. De wettelijke gestelde APKeisen kennen namelijk geen vervangingseis op basis van
de ouderdom van een band.

OMEN
RK

IS

Een klapband ontstaat, in bijna alle gevallen, door
ouderdom van de banden. Banden verouderen sneller
door lang stilstaan bij stalling; het rubber kan dan poreus
worden. Optisch is niet direct iets te constateren, maar
door vochtinwerking en druk kan het rubber onderhuids
scheuren en dat vergroot de kans op een klapband.

Bestel de ECOCAP via de website
van Aveco Verzekeringen en ontvang
10% korting.
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Verklein
diefstalrisico

Pech onderweg

Met een mechanisch versnellingsbakslot

Natuurlijk gaat u het liefst zorgeloos op vakantie

van Bearlock of Construct blokkeert u de

met uw camper om nieuwe plaatsen en bijzondere

versnellingspook bij een handmatige versnelling in

plekken te ontdekken. Maar bij onverhoopte pech

de achteruit en bij een automatische versnelling in

onderweg wilt u zo snel mogelijk weer verder reizen.

stand P ofwel parkeerstand. De sleutel kan alleen

Aveco Verzekeringen heeft een speciale Pechhulp+

worden verwijderd als de pook is vergrendeld.

verzekering met uitgebreide wegenwachthulp in
heel Europa, speciaal voor campers.

De adviesprijs voor een Construct Premium is € 549,inclusief montage en SCM-certificaat.

TER
BE

VOO
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TIP

Sluit de Pechhulp+ verzekering af
voor € 45,- per jaar.

OMEN
RK

TIP

IS
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Tip: stuur een kopie van het SCMcertificaat op en het versnellingsbakslot
wordt gratis meeverzekerd.

Kan uw camper niet
binnen 2 werkdagen
gerepareerd worden,
dan regelen wij voor
u een vervangende
camper, waar u ook
bent. Deze verzekering is
mogelijk voor alle campers
met een toegestane maximum
massa tot 7500 kg, dus ook campers waarvoor een
C1-rijbewijs vereist is.

VOO

Op vertoon van de MijnAveco Pas krijgt u € 50,teruggestort bij aankoop van een Construct Premium als
een samenwerkend camperbedrijf of Construct Benelux
het slot monteert. Camperbedrijven die een mechanisch
versnellingsbakslot inbouwen vindt u op de Aveco website
onder ‘klantvoordeel’.

Pechhulp+

TER
BE

€ 50,- korting bij aankoop van een
mechanisch versnellingsbakslot van het
merk Construct


Aveco Camper
Schade Service

Aveco Alarmcentrale
24 uur per dag bereikbaar

Aveco Verzekeringen werkt al jarenlang samen met

Als klant ontvangt u van ons jaarlijks een

ruim 40 camperbedrijven in heel Nederland. Met

persoonlijke MijnAveco Pas. Hiermee heeft u 24

deze camperbedrijven zijn speciale afspraken

uur per dag toegang tot de Aveco Alarmcentrale bij

gemaakt en dat levert u voordeel op! Door het

schade, pech en bij ziekte. Als u in nood verkeert

aanbieden van de Aveco Camper Schade Service

staan onze hulpverleners klaar om u behulpzaam

heeft u extra voordelen, waarbij uw camper snel en

te zijn.

goed gerepareerd wordt.

Alles onder één dak

TIP
TER
BE

Voor snelle hulpverlening adviseren wij om
naast de camperverzekering ook de Pechhulp+
verzekering en de reisverzekering bij Aveco Verzekeringen
af te sluiten. In dat geval heeft u alles onder één dak en is
onze Alarmcentrale de enige die u hoeft te bellen bij een
ongeval, pech of ziekte.

• slechts € 150,- standaard eigen risico bij schadeherstel door aangesloten camperbedrijven
• fabrieksgarantie blijft van kracht bij herstel door
merkdealer
• professionele camperreparatie
• vrijblijvend intakegesprek
• snelle schade-afhandeling
• zorgeloze financiële afwikkeling

Voordelen reisverzekering

OMEN
RK

IS

TIP
TER
BE

VOO

IS

Uw voordelen

Kijk voor alle aangesloten camperbedrijven
op onze website of zie achterzijde van
deze brochure.

VOO

OMEN
RK

•
•
•
•

afgestemd op camperreizen en vliegreizen
keuze uit Europa- of werelddekking
365 dagen aaneengesloten dekking voor camperreizen
vrij overnachten met uw camper, geen
overnachtingsbewijs nodig
• fietsen, sportuitrusting, laptops, tablets en losse
navigatiesystemen standaard meeverzekerd
• huisdieren standaard meeverzekerd
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Aveco Camper Schade Service

Uw voordeel van onze samenwerking
met meer dan 40 camperbedrijven:
Slechts € 150,- standaard eigen risico
Fabrieksgarantie blijft van kracht bij
schadeherstel door merkdealer
Zorgeloze financiële afwikkeling
Snelle schadeafhandeling
Professionele reparatie
Aantrekkelijke premie

De specialist in
camperverzekeringen!

T (0523) 28 27 29
E info@avecoverzekeringen.nl
I www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice

Kijk voor meer informatie op www.avecoverzekeringen.nl/schadeservice

