De specialist in camperverzekeringen!

Het Camper ZekerheidsPakket

Grenzenloze service
voor optimaal vakantieplezier

De specialist in
camperverzekeringen!
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De werkwijze van Aveco is gericht
op Zekerheid, waarbij u zelf bepaalt
welke verzekeringen u afsluit in het
Camper ZekerheidsPakket.
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Uw voordelen
Slechts € 150,- standaard eigen risico
bij schadeherstel door aangesloten
camperbedrijf
Als u de schade aan uw camper laat repareren door één
van de aangesloten camperbedrijven heeft u slechts
€ 150,- standaard eigen risico.

Aveco Verzekeringen is sinds 1992
de specialist in camperverzekeringen.
Door jarenlange ervaring en kennis
van de markt, combineren wij de
beste polisvoorwaarden met een zeer
aantrekkelijke premie.
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Op www.avecoverzekeringen.nl staan onze ruim 40
aangesloten camperbedrijven vermeld.

Hulpverlening bij mechanische pech en
schade standaard meeverzekerd
Bij mechanische pech of schade is transporthulp
van de camper in het binnen- en buitenland naar de
dichtstbijzijnde garage standaard verzekerd. Kan de
camper niet gerepareerd worden? Dan is ook het vervoer
van de camper naar Nederland verzekerd. Voor uitgebreide
hulpverlening bij pech speciaal voor campers adviseren
wij de Pechhulp+ verzekering. Deze is geldig in heel
Europa.

Vervangende camper bij schade

Hagelbestendiger dak na hagelschade

De Aveco Alarm Centrale regelt voor u een vervangende
camper, waar u ook bent! Deze unieke regeling geldt al vanaf
30 dagen vóór het geplande vertrek en natuurlijk gedurende
uw gehele reis met een periode van maximaal 4 weken.

Aveco biedt u de mogelijkheid om het dak van de camper na
hagelschade te vervangen door een hagelbestendiger dak.
Dit wordt per (hagel)schade specifiek bekeken.

Gratis inventarisdekking tot € 5.000,Onder inventaris verstaan we de spullen die u meeneemt om
te kamperen. Zoals uw beddengoed, handdoeken, pannen en
servies, maar ook de tafel en stoeltjes.

Repatriëring standaard meeverzekerd
Als u door ziekte niet meer in staat bent om met de camper
vanuit uw vakantiebestemming in het buitenland terug te
rijden, dan zorgt de Aveco Alarm Centrale direct voor een
vervangende chauffeur of uw camper wordt op een campertransporter teruggebracht. Ook als uw partner wel terug kan
rijden maar niet terug wil rijden.

Nog meer unieke voordelen
 365 dagen aaneengesloten reizen met de camper is
toegestaan.
 Stalling in het buitenland gedekt tot 6 maanden
aaneengesloten.
 Diefstalbeveiliging gratis meeverzekerd.
 Bij luifel- en/of hagelschade geen terugval in
no-claimkorting.
 Uitlenen aan vrienden en familie is meeverzekerd.
 Aveco Alarm Centrale 24 uur per dag bereikbaar bij pech,
schade en/of ziekte.

Klanten geven ons een 8,5
Bij Aveco Verzekeringen stellen wij de klant centraal.
We zijn er trots op dat onze klanten onze dienstverlening
gemiddeld waarderen met het rapportcijfer 8,5.
Bent u benieuwd naar het volledige rapport en de actuele
rapportcijfers? Kijk op www.avecoverzekeringen.nl bij
"Klanten over Aveco".

8,5
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Onze camperverzekering

nieuwwaarde in €

Nieuwe campers:

Onze camperverzekering biedt alles wat
u ervan mag verwachten. Wij maken
onderscheid tussen nieuwe, gebruikte
en jong gebruikte campers met ieder
zijn eigen specifieke kenmerken.
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leeftijd camper in jaren
indexering tot maximaal 125%

Optimaal+10 voor 10 jaar zekerheid
• Nieuwwaarderegeling voor nieuwe campers.
• Indexering is meeverzekerd tot maar liefst 125%.
• Eerste 5 jaar, na datum eerste toelating, geldt
geïndexeerde nieuwwaarde en geen afschrijving.
• Vanaf het 5e jaar tot het 10e jaar geldt een afschrijving
van 1% per maand, gerekend over de geïndexeerde
nieuwwaarde.
• Na 10 jaar geldt de dagwaarde en adviseren wij de
Optimaal+5 met 5 jaar taxatiewaarde.

Gebruikte campers:
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Jong gebruikte campers:
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aantal jaren
5 jaar verzekerd op basis van taxatie

Optimaal+6 voor 6 jaar zekerheid

Optimaal+5 voor 5 jaar zekerheid

• Nieuwwaarderegeling voor gebruikte campers tot 6 jaar oud.
• Indexering is meeverzekerd tot maar liefst 115%.
• Eerste 3 jaar, na datum eerste toelating, geldt geïndexeerde
nieuwwaarde en geen afschrijving.
• Vanaf het 3e jaar tot het 6e jaar geldt een afschrijving van 1%
per maand gerekend over de geïndexeerde nieuwwaarde.
• Na 6 jaar geldt de dagwaarde en adviseren wij de
Optimaal+5 met 5 jaar taxatiewaarde.

• Taxatiewaarderegeling voor gebruikte campers.
• De camper wordt verzekerd tegen de taxatiewaarde voor
maar liefst 5 jaar.
• U ontvangt het originele en uitgebreide taxatierapport
inclusief vochtmeting e.d.
• Taxatiekosten tegen gereduceerd tarief.
• Na 5 jaar geldt de dagwaarde en kunt u de camper
opnieuw laten taxeren.

Extra mogelijkheid op de
camperverzekering
Module Bonus Beschermer
Door het meeverzekeren van de module Bonus Beschermer
op uw camperverzekering, behoudt u de no-claimkorting
bij het claimen van één schade per verzekeringsjaar.
Er worden wel schadevrije jaren in mindering gebracht.
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Aanvullende verzekeringen
Pechhulp+ in heel Europa

De kracht van het Camper

U krijgt met deze verzekering uitgebreide hulpverlening bij
pech in Nederland, inclusief woonplaats, maar ook in heel
Europa. Zo krijgt u sleutelhulp voor reparatie langs de kant
van de weg bij pech, zoals bijvoorbeeld lekke band, uitval
ruitenwissers, afgebroken sleutel in deur-/contactslot, lege
accu of tanken van verkeerde brandstof. Kan uw camper niet
gerepareerd worden binnen 2 werkdagen? Dan regelen wij
voor u een vervangende camper. Waar u ook bent!

ZekerheidsPakket is de optimale
combinatie van verzekeringen afgestemd
op de camper en haar gebruikers.
Kies voor extra zekerheid met onze
aanvullende verzekeringen en profiteer
van pakketkorting.
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Deze verzekering is te vergelijken met de pechhulp van de
ANWB wegenwacht, maar dan speciaal voor campers met
een toegestane maximum massa tot 7.500 kg. Dus ook voor
campers waarvoor het C1-rijbewijs is vereist. Als u de camper
uitleent aan familie of vrienden dan is deze dekking ook voor
hen van kracht!

Schadeverzekering Inzittenden

Doorlopende reisverzekering

Het kan voorkomen dat u door een ongeluk met uw camper
in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uw zorgverzekering
dekt deze kosten, maar biedt veelal geen dekking
voor gevolgschade die kan ontstaan uit bijvoorbeeld
blijvende invaliditeit. Bij gevolgschade kunt u denken aan
inkomstenderving omdat u niet meer kunt werken. Of aan
aanpassingen in uw woning omdat u een traplift nodig heeft.

De doorlopende reisverzekering is zo ontwikkeld, dat deze
naadloos aansluit op reizen met uw camper.

Door het afsluiten van een Schadeverzekering Inzittenden
heeft u dit risico voor alle inzittenden van de camper, inclusief
de bestuurder, verzekerd tot € 1.000.000,-. Ook kosten van
geneeskundige behandeling zijn gedekt. De dekking geldt
ook bij het in- of uitstappen en tijdens het verrichten van een
noodreparatie.

Rechtsbijstandverzekering
Vaak is het verhalen van een schade met uw camper in het
buitenland moeilijker te regelen. Alleen al door de verschillen
in taal, verkeersregels, procedures maar ook weggedrag en
mentaliteit. Een rechtsbijstandverzekering voor verkeer biedt
dan nog meer zekerheid, ongeacht hoe u deelneemt aan het
verkeer. Uw camper valt hieronder, maar ook uw personenauto
en uw (brom)fiets. De rechtsbijstandverzekering kunt u
uitbreiden met de modules Consument&Wonen, Inkomen en
Fiscaal&Vermogen.

Voordelen van onze unieke doorlopende reisverzekering:
• 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.

De doorlopende reisverzekering van Aveco
heeft standaard de volgende rubrieken
meeverzekerd:
•
•
•
•

S.O.S.-kosten
Medische kosten
Reisongevallen
Reisbagage

U kunt tegen een meerpremie ook een annuleringsverzekering
en/of wintersportdekking afsluiten.

Pakketkorting tot 7%
De werkwijze van Aveco is gericht op Zekerheid, waarbij u zelf
bepaalt welke verzekeringen u wilt afsluiten in het Camper
ZekerheidsPakket. Het Camper ZekerheidsPakket geeft u
Optimale Zekerheid tegen Optimale Korting:
• Bij 3 verzekeringen krijgt u 5% pakketkorting.
• Bij alle 5 verzekeringen krijgt u 7% pakketkorting.

7%
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Onze Camper Schade Service
Aveco werkt al jarenlang samen met bijna alle camperbedrijven in Nederland. Deze camperbedrijven zijn
gespecialiseerd in campers en hebben bewust gekozen om
samen te werken met Aveco Verzekeringen. Bij reparatie
door één van deze camperbedrijven heeft u slechts € 150,standaard eigen risico.

Bovendien heeft u de volgende voordelen:
• Fabrieksgarantie blijft van kracht bij schadeherstel
door merkdealer.
• Professionele reparatie door erkende camperbedrijven.
• Zorgeloze financiële afwikkeling.
• Snelle schadeafhandeling.
Kijk voor een overzicht van alle aangesloten camperbedrijven
op avecoverzekeringen.nl onder Aveco Schade Service.
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MijnAveco Pas

Klantvoordeel met MijnAveco Pas

Als verzekeringsnemer ontvangt u van ons jaarlijks een
persoonlijke MijnAveco Pas. Met deze pas heeft u toegang
tot de Aveco Alarm Centrale, 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bij schade, pech en/of ziekte. De Aveco Alarm
Centrale maakt onderdeel uit van een wereldwijd opererende
hulpverleningsorganisatie. Een team van specialisten staat
continu voor u klaar, om u in nood behulpzaam te zijn.

Omdat we veel camperaars als klant hebben, kunnen wij
voor onze klanten ook voordelig inkopen of iets extra's
regelen. Op vertoon van de MijnAveco Pas bieden wij u
korting of zelfs gratis producten en diensten aan. Op die
manier verdient u de premie snel terug.

Zo bieden wij onze klanten onder andere:
• 24 uur per dag toegang tot de Aveco Alarm Centrale
• Extra klantvoordeel
• € 50,- voor het aanbrengen van een nieuwe klant bij
Aveco Verzekeringen.
• Korting op camperrijvaardigheidstrainingen,
beveiligingssystemen en/of andere producten voor uw
camper.

Wij bieden u voortdurend nieuwe acties. Kijk voor alle actuele acties op: www.avecoverzekeringen.nl onder "Klantvoordeel"

Ja, ik wil graag een offerte voor het Camper ZekerheidsPakket

hierlangs afscheuren

Naam + voorl. 

dhr./mevr.

Optimaal +5

Adres

Optimaal +6

Postcode

Optimaal +10

Woonplaats

Aantal schadevrije jaren:

Telefoon

Op camperverzekering

jaren

E-mail

Op autoverzekering

jaren

Geboortedatum
Merk onderstel
Merk camper
Bouwjaar

Kenteken

Catalogusprijs

s

Aankoopprijs

s

incl. accessoires

Deze kaart kunt u zo op de post doen, een postzegel is niet nodig

Dienstenwijzer
A. Informatie over onze dienstverlening.
Aveco Verzekeringen hecht veel waarde
aan goede voorlichting op het gebied
van recreatieverzekeringen. Daarnaast
zijn wij op grond van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) verplicht
consumenten voorafgaand aan de
totstandkoming van een financiële
overeenkomst onderstaande informatie
te verstrekken.
B. Wie zijn wij?
Aveco Verzekeringen werkt landelijk
als gespecialiseerd bemiddelaar
in recreatieverzekeringen. Aveco
Verzekeringen is onderdeel van Vrieling
Adviesgroep. Vrieling Adviesgroep
is opgericht in 1949 en telt ruim
200 medewerkers. Ons kantoor
is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) onder
vergunningnummer 12009573. Op
grond van deze vergunning mag
Vrieling Adviesgroep adviseren en
bemiddelen in schadeverzekeringen,
levensverzekeringen, hypothecair
krediet, consumptief krediet,
betaalrekeningen, spaarrekeningen,
pensioenverzekeringen,
premiepensioenvorderingen
en elektronisch geld. Alsmede

adviseren in deelnemingsrechten
in beleggingsinstellingen en
optreden als gevolmachtigd agent
voor schadeverzekeringen en
levensverzekeringen.
C. Contactgegevens en bereikbaarheid.
Bezoekadres: Langewijk 47,
Dedemsvaart
Postadres: Postbus 444,
7770 AK Hardenberg
Telefoon: 0523 - 282729,
Fax: 0523 - 282719,
E-mail: info@avecoverzekeringen.nl,
Website: www.avecoverzekeringen.nl
Bij spoedeisende gevallen zoals een
ongeval of grote schade kunt u ons
bereiken via het schadehulplijnnummer
06 - 45 69 24 53. De Aveco Alarm
Centrale is voor vragen bereikbaar via
het telefoonnummer 0523 - 208030.
Wijzigingen ontvangen wij bij voorkeur
via de optie “contact” op onze website
www.avecoverzekeringen.nl en anders
per post, fax of e-mail.
D. Onze relatie met verzekeraars.
Voor de recreatiesector hebben wij in
samenwerking met enkele verzekeraars
een schadeverzekeringspakket

ontwikkeld voor campers. Dit pakket
bieden wij aan relaties aan, zonder
dat wij in individuele gevallen
hiervoor een productvergelijking
maken. Onze ervaring is dat dit
verzekeringspakket in het algemeen
een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding
heeft. Daarnaast adviseren en
bemiddelen wij in overige aan recreatie
gerelateerde verzekeringen. Wij
hebben een volmacht van meerdere
verzekeringsmaatschappijen. Dit
houdt in dat wij de bevoegdheid
hebben gekregen om zelfstandig
nieuwe verzekeringen te accepteren
en schades af te wikkelen. Wij hebben
geen contractuele verplichting om
uw verzekering bij een of meerdere
verzekeringsmaatschappijen
onder te brengen. Geen enkele
verzekeringsmaatschappij of andere
aanbieder van financiële producten
heeft een belang in onze onderneming.
E. Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de
verzekeringsmaatschappij, waar
uw verzekering gesloten is, een
kostenvergoeding (“provisie”)
die onderdeel vormt van de
verzekeringspremie die bij u in rekening

wordt gebracht. Indien wij extra
diensten aan u leveren waarvoor er bij u
rechtstreeks kosten in rekening worden
gebracht, informeren wij u hier vooraf
over.
F. Heeft u een klacht?
Uiteraard doen wij er alles aan om
u goed van dienst te zijn. Indien u
echter niet tevreden bent, vragen wij u
ons daar zo spoedig mogelijk over te
informeren via het daarvoor bestemde
e-mail adres: kwaliteitsverbetering@
vrieling.nl.
Alle klachten worden door de
kantoorleiding behandeld. Wilt u
nadere informatie over onze interne
klachtenprocedure, dan kunt u deze bij
ons opvragen.
Indien u van mening bent dat het
oordeel van ons intern klachtenbureau
niet bevredigend is, dan kunt u zich
wenden tot het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD),
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag,
telefoon 070 - 3338960, www.kifid.
nl. Ons aansluitnummer bij KiFID is
300.006158. U kunt zich ook tot de
burgerlijke rechter wenden.

www.avecoverzekeringen.nl
Aveco Verzekeringen
Langewijk 47 Dedemsvaart
Postbus 444
7770 AK Hardenberg

T (0523) 28 27 29
E info@avecoverzekeringen.nl
W www.avecoverzekeringen.nl

dealerruimte

Kan ongefrankeerd
worden verzonden

Antwoordnummer 9
7740 WK Hardenberg

