
De zomervakantie staat weer voor de deur. Hierbij een 
paar tips: 
 

 
 

Ga goed verzekerd op reis 
Onbezorgd van uw welverdiende vakantie genieten? Vergeet dan niet om een reisverzekering af te 
sluiten. Als u vaker op vakantie of een weekendje weg gaat, is een doorlopende reisverzekering voor 
u voordeliger. Deze is het hele jaar geldig en kunt u hier snel regelen. Als u één keer per jaar reist, kunt 
u een kortlopende reisverzekering sluiten. 
Daarnaast kunt u kiezen voor een annuleringsverzekering voor het geval u de vakantie moet afbreken 
of zelfs helemaal niet kunt gaan. Check ruim voor vertrek of u goed bent verzekerd, zodat u tijdens of 
na uw vakantie niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Veel mensen denken dat ze met een reisverzekering ‘dubbel’ zijn verzekerd voor zorgkosten, omdat 
deze ook op de ziektekostenpolis zijn gedekt. Dat is niet helemaal waar. De zorgverzekering vergoedt 
weliswaar medisch noodzakelijke kosten in het buitenland, maar deze worden alleen vergoedt tot het 
bedrag dat u in Nederland ook zou krijgen. De kosten in het buitenland voor medische ingrepen zijn 
vaak veel hoger. Het deel dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, kunt u op uw reisverzekering claimen.  
Onbezorgd op vakantie? Sluit hier uw doorlopende reis en/of annuleringsverzekering af. 
Liever een eenmalige verzekering? Neem dan even contact met ons op. (Let op: een doorlopende 
verzekering is in bijna alle gevallen voordeliger). 
 

Politie waarschuwt: zet caravan niet voor de deur, want dat lokt inbrekers 
Voordat u op vakantie gaat de caravan op de oprit om alles klaar te maken? Doe maar niet, zegt de 
politie. Het is namelijk een goeie tip voor inbrekers dat u op vakantie gaat. 
De politie waarschuwt om de caravan niet voor de deur te zetten. "Een caravan op de oprit is namelijk 
een heel duidelijk signaal, wat neerkomt op: 'Wij zijn de komende tijd lekker op vakantie'", schrijft de 
politie op Facebook. 
Tijdens de zomervakantie vinden er veel woninginbraken plaats. Dat gebeurt volgens de politie op 
verschillende plekken, maar wel steeds bij bewoners die op vakantie zijn of bij mensen die kort 
daarvoor de caravan op de oprit hadden staan. 
Het advies is dan ook om de caravan niet direct voor de deur te zetten of hem daar niet te lang te laten 
staan. 
Klik hier voor meer preventietips. 

http://borkent.nl/reisverzekering/
http://borkent.nl/vakantiecheck/
http://borkent.nl/reisverzekering/
http://borkent.nl/contact/
http://borkent.nl/preventietips/
http://borkent.nl/reisverzekering/


 

Onbezorgd met de auto op vakantie met de beste pechhulp van 
Nederland 
Pech krijgen kan altijd, daarom is Pechhulp van Allianz Global Assistance dé ideale aanvulling op uw 
autoverzekering. 
Met de Pechhulp van Allianz Global Assistance kunt u rekenen op snelle en professionele hulp bij pech, 
24 uur per dag en 7 dagen in de week. De Pechhulp is af te sluiten voor Nederland, maar ook voor in 
het buitenland. Wanneer u pech krijgt staan de professionele hulpverleners van Allianz Global 
Assistance klaar om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Daarnaast is de Pechhulp 
kentekengebonden, dat wil zeggen dat úw auto voor pechhulp is verzekerd. Wel zo handig als 
bijvoorbeeld uw partner of kinderen van het voertuig gebruik maken. 
Door de efficiënte manier van werken kan Allianz Global Assistance deze uitstekende service 
aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Profiteer daar nu van mee en kies ook voor de Pechhulp 
van Allianz Global Assistance. Deze is er al vanaf nog geen 30 euro per jaar inclusief vervangend 
vervoer! 
Meer informatie? Klik hier. 
 

Met de caravan op vakantie? 
Een caravanverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. De verzekering dekt schade aan de 
caravan, maar ook aan de bijbehorende voortent of luifel en de inboedel. De verzekering biedt dekking 
voor vrijwel alle schadeoorzaken. U kunt daarbij denken aan brand, ontploffing, diefstal, inbraak en 
stormschade. Ook de kosten die nodig zijn om uw caravan op te ruimen, te bewaken of te 
transporteren zijn gedekt.  
Veel mensen denken dat de caravan onder de autoverzekering valt. Dat is alleen het geval als de 
caravan is aangekoppeld aan de auto en dan alleen voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dat 
betekent dat alleen de schade die u aan anderen aanricht is verzekerd. Voor eventuele schade aan uw 
eigen caravan draait u in dat geval zelf op. Als de caravan niet aan uw auto is gekoppeld, geldt de WA-
dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering. Ook dan is alleen schade die u anderen toebrengt 
gedekt. Veel mensen met een nieuwe caravan kiezen er daarom voor om hun caravan apart te 
verzekeren. Dat geldt natuurlijk ook als u liever niet uw eigen schade betaalt. Overigens hanteren 
verzekeraars altijd een bepaalde periode waarin ze de nieuwwaarde van uw caravan vergoeden. 
Daarna vindt de vergoeding tegen dagwaarde plaats. Meestal is dat na een periode van vaste 
afschrijving. De inboedel is wel tegen nieuwwaarde verzekerd. 
Meer informatie? Klik hier. 

http://borkent.nl/pechhulp/
http://borkent.nl/caravan/

