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Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering 

 
 
 

 
Recreatiewoningverzekering  
Europeesche Verzekeringen 
 

Woonhuisverzekeringen 
(Bv. Aegon, a.s.r., Delta Lloyd, 
Klaverblad) 

Te verzekeren recreatiewoningen 

Recreatiewoning, stacaravan, chalet, 
tuinhuis, strandhuis, tenthuis, 
safaritent 
Stenen woningen tot €500.000,- 
overige tot €300.000,- 

Recreatiewoning en/of chalet op 
aanvraag 
 

Dakbedekking: rieten dak Ja, mits van steen en geschroefd riet Onbekend 

Verzekeringnemers Nederlanders, Belgen en Duitsers  
Zakelijke eigenaren: max. 5 
recreatiewoningen 

Over het algemeen alleen 
Nederlanders 

Verzekeringsgebied Nederland, België en Duitsland Over het algemeen alleen Nederland 

Dekkingsperiode 
Hele jaar 
Strandhuis en tenthuis: 1 april tot 1 
november 

Hele jaar 

Basisdekkingen Brand of Alle gevaren, 
aansprakelijkheid is standaard 
meeverzekerd 

Verschilt per aanbieder 

Opruimingskosten standaard meeverzekerd?  Ja, max. 10% van het verzekerd 
bedrag en minimaal € 5.000,- 

Ja, vaak max. 10% van het verzekerd 
bedrag of max. € 25.000,- 

Aanbouw en inboedel meeverzekeren? Ja, optioneel Ja, optioneel 

Accessoires zoals zonnepanelen en luifels meeverzekeren? Ja, bij waarde van de recreatiewoning 
Verschilt per aanbieder, vaak 
mogelijk 

Particuliere verhuur meeverzekeren? Ja, geen beperking in duur verhuur Ja, bij enkele aanbieders 

Eigen risico in € 
Standaard: 0; 150; 500 
Safaritenten storm: 500 
Verhuur: 500 

Verschilt per aanbieder, bijna elke 
aanbieder hanteert een (extra) eigen 
risico voor storm 
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Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering 

Is schade tijdens transport en opslag van de recreatiewoning meeverzekerd? Ja Nee 

Waardebepaling 

Bouwaard steen: herbouwwaarde 
Overige bouwaard: aankoopwaarde 
Safaritent: max. 5 jaar oud: 
aankoopwaarde, > 5 jaar: dagwaarde 

Herbouwwaarde (of verkoopwaarde 
of sloopwaarde) 

 
  



 
 
 

N.B. Wij hebben deze vergelijking uiterst zorgvuldig opgesteld. Het is echter mogelijk dat niet alle gegevens correct zijn. Wij raden u daarom aan om deze te controleren. Zijn 
de gegevens volgens u niet correct of twijfelt u aan de juistheid? Neem dan contact met ons op. 

 
Versienummer 20160315 
 
 
 
 
 

Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering 

 

 
Recreatiewoningverzekering  
Europeesche Verzekeringen 
 

Caravanverzekeringen: stacaravan 
(Bv. Unigarant, Univé, London, Reaal, 
Noord-Hollandsche) 

Te verzekeren recreatiewoningen 

Recreatiewoning, stacaravan, chalet, 
tuinhuis, strandhuis, tenthuis, 
safaritent.  
Stenen woningen tot € 500.000,- 
overige tot € 300.000,- 

Stacaravan  
Over het algemeen tot € 35.000,- 

Dakbedekking: rieten dak Ja, mits van steen en geschroefd riet 
Nee 

Verzekeringnemers Nederlanders, Belgen en Duitsers  
Zakelijke eigenaren: max. 5 
recreatiewoningen 

Over het algemeen alleen 
Nederlanders 

Verzekeringsgebied Nederland, België en Duitsland 
Groene kaart-landen 

Dekkingsperiode 
Hele jaar 
Strandhuis en tenthuis: 1 april tot 1 
november 

Over het algemeen: BeNeLux hele 
jaar en de rest van Europa max. 6 
mnd. 

Basisdekkingen Brand of Alle gevaren 
Aansprakelijkheid is standaard 
meeverzekerd. 

Verschilt per aanbieder 
Aansprakelijkheid is standaard 
meeverzekerd 

Opruimingskosten standaard meeverzekerd?  Ja, max. 10% van het verzekerd 
bedrag en minimaal € 5.000,- Nee 

Aanbouw en inboedel meeverzekeren? Ja, optioneel Inboedel optioneel 
Aanbouw niet 

Accessoires zoals zonnepanelen en luifels meeverzekeren? Ja, bij waarde van de recreatiewoning Ja, optioneel 

Particuliere verhuur meeverzekeren? Ja, geen beperking in duur verhuur Nee, vaak niet mee te verzekeren 

Eigen risico in € 
Standaard: 0; 150; 500 
Safaritenten storm: 500 
Verhuur: 500 

Verschilt per aanbieder 
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Vergelijk onze Recreatiewoningverzekering 

Is schade tijdens transport en opslag van de recreatiewoning meeverzekerd? Ja Nee 

Waardebepaling 

Bouwaard steen: herbouwwaarde 
Overige bouwaard: aankoopwaarde 
Safaritent: max. 5 jaar oud: 
aankoopwaarde, > 5 jaar: dagwaarde 

Nieuw- of aanschafwaarde bij nieuw- 
of aankoopwaardegarantie, daarna 
dagwaarde 
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