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ACSI Verzekeringen

Vrijheid en buiten zijn: dat maakt kamperen zo heerlijk. We 

trekken eropuit en zoeken naar de mooiste plekjes voor een 

nacht of wat langer. Even weg van het leven van alledag en 

zorgeloos genieten van onze vrije tijd. 

Dan is het wel zo fijn als alles goed geregeld is. Niet alleen op 

vakantie, maar ook onderweg en thuis. Zo kunt u met een goed 

gevoel op reis. Daarom hebben wij ons verzekeringsaanbod 

uitgebreid en nóg beter afgestemd op kampeerders en 

vakantiegangers. U kunt al uw schadeverzekeringen nu 

onderbrengen bij één partij.

De beste verzekeringen

ACSI Verzekeringen werkt samen met AnsvarIdéa. Met deze 

zorgvuldig geselecteerde partner hebben wij verzekeringen 

speciaal voor kampeerders samengesteld. Dat scheelt u zoekwerk 

en zo weet u zeker dat u de beste keuze maakt. Wij weten 

immers wat kampeerders nodig hebben en zorgen ervoor dat 

u nooit onderverzekerd bent, maar ook niet betaalt voor opties 

waar u niets aan heeft. Bovendien heeft u bij onze verzekeringen 

altijd zelf de keuze om extra opties aan- of uit te schakelen.

Alles goed geregeld

Bovendien profiteert u van het voordeel van één aanspreekpunt 

voor al uw schadeverzekeringen. Dat is wel zo makkelijk. U sluit 

de verzekering via ACSI Verzekeringen af, dus wij blijven ook uw 

contactpersoon. Heeft u vragen? Wilt u wijzigingen doorgeven 

of een schade melden? Onze deskundige adviseurs helpen u 

direct verder!
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Waarom ACSI Verzekeringen?

Merk het verschil
Ga naar ACSIverzekeringen.nl en 

bekijk ons aanbod. Vraag vrijblijvend 

een offerte aan en merk het verschil: 

verzekeringen die perfect aansluiten 

bij uw omstandigheden en uw 

wensen!

 M De beste verzekeringen voor kampeerders

 M Alles ondergebracht bij één partij

 M Nooit onderverzekerd maar ook geen  

overbodige opties

 M Verzekeringen die slim op elkaar aansluiten

 M Stapelkorting bij meerdere verzekeringen

Stapelkorting

Heeft u meerdere verzekeringen in één pakket? Dan profiteert 

u niet alleen van het gemak van één contactpersoon voor al uw 

verzekeringen. U profiteert óók van stapelkorting! En hoe meer 

verzekeringen u bij ons heeft, hoe hoger uw korting.

Op ACSIverzekeringen.nl berekent u heel eenvoudig zelf 

uw korting en sluit u uw verzekeringen direct af. Per extra 

verzekering ontvangt u korting op uw premie, oplopend tot 

maximaal 15%!
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Verzekeringen voor op vakantie

Camperverzekering

Met de ACSI Camperverzekering gaat u met een gerust hart op weg. U kiest 

zelf hoe uitgebreid verzekerd u wilt zijn en profiteert altijd van een nieuw- of 

aanschafwaarderegeling van drie jaar. En heeft u schade? Laat dit dan herstellen 

bij een aangesloten herstelbedrijf zodat uw eigen risico lager uitvalt. Zelfs wanneer 

u onverhoopt pech onderweg krijgt, schieten wij u te hulp. Pechhulp is namelijk 

standaard verzekerd. In Nederland en daarbuiten!

Premiekorting

Schadevrije jaren opgebouwd met 

uw auto? Voor uw camper ontvangt u 

dezelfde korting!

Caravanverzekering

Optimaal verzekerd tegen schade aan uw caravan of vouwwagen. Ook wanneer er 

schade wordt veroorzaakt terwijl uw caravan of vouwwagen is losgekoppeld. Zelfs 

wanneer u deze verhuurt aan een ander. Inclusief nieuwwaarderegeling en vrije keuze 

voor een herstelbedrijf. Kiest u echter voor een aangesloten herstelbedrijf, dan vervalt 

uw eigen risico. En valt uw caravan uit binnen zeven dagen vóór vertrek? Dan regelen 

wij vervanging!

Pechhulp

Pechhulp meeverzekeren? Kies dan voor 

de dekking Hulpverlening. Of verzeker 

pech met uw caravan of vouwwagen 

mee op de ACSI Autoverzekering.

Doorlopende Reisverzekering

Het hele jaar door verzekerd als u op reis bent. Waar u ook naartoe gaat en zelfs tijdens een 

spontaan weekendje weg. Met onze doorlopende reisverzekering kiest u zelf welke extra 

opties u nodig heeft. Zo bepaalt u zelf of u activiteiten als bergwandelen en wintersport 

wilt meeverzekeren en u bepaalt zelf of u de optie voor annuleren aan- of uitzet.

24/7 hulp

Onze SOS Alarmcentrale 

is 24 uur per dag en 

7 dagen per week 

bereikbaar!
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Verzekeringen voor onderweg

Autoverzekering

Schade aan uw auto, dat wilt u niet! Maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dan zit 

u bij ons goed. Een flexibele verzekering waarbij u zelf de dekking – WA, beperkt casco 

of volledig casco – kiest. Standaard inclusief een gratis verhaalservice, indien u schade 

moet verhalen op iemand anders en inclusief een gratis leenauto die u kunt gebruiken 

zodra uw auto plotseling onbruikbaar is. Heeft u schade? Als u dit laat herstellen bij een 

aangesloten herstelbedrijf vervalt het eigen risico!

Tweede  

gezinsauto?

Profiteer van het 

meerwielentarief: voor uw 

tweede auto ontvangt u 

dezelfde korting op uw 

premie!

Gezinsongevallenverzekering

Een ongeluk kan ernstige gevolgen hebben: lichamelijk, geestelijk én 

financieel. Dus wilt u graag wat extra zekerheid voor uw hele gezin. De ACSI 

Gezinsongevallenverzekering dekt extra kosten bij een ongeval of overlijden, 

zowel in Nederland als in het buitenland. Én keert direct uit, zonder ingewikkelde 

verhaalacties. U sluit deze verzekering af náást uw zorgverzekering. 

Studerende kinderen

Wonen uw kinderen niet meer thuis? 

Tot hun 28ste zijn zij als student gratis 

meeverzekerd.

Motorverzekering

U kiest zelf hoe én wanneer u uw motor wilt verzekeren. Standaard met een nieuw- 

of aanschafwaarderegeling van drie jaar. Kies voor het zomertijd- of winterstoptarief 

wanneer u uw motor niet het hele jaar gebruikt. Met het winterstoptarief krijgt u 

zelfs korting op de jaarpremie van de volledig cascodekking. Breid uw verzekering 

eenvoudig uit met aanvullende dekkingen naar keuze. Zoals de dekking Helm & 

kleding, Ongevallenverzekering opzittenden of Motorrechtsbijstand.

Premiekorting

Schadevrije jaren opgebouwd met 

uw auto? Voor uw motor ontvangt u 

dezelfde korting!
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Verzekeringen voor thuis

Inclusief rechtsbijstand

Onze aansprakelijkheidsverzekering is 

altijd inclusief rechtsbijstand.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar gelukkig zijn alle grote en kleine schades aan 

(eigendommen van) anderen nu uitgebreid verzekerd. Ook wanneer u iemand helpt 

met een vriendendienst of wanneer u vrijwilligerswerk doet. Schade door sport en 

spel is bijna altijd verzekerd. Dat is zekerheid voor het hele gezin want ook uitwonende, 

studerende kinderen tot 28 jaar en huispersoneel is meeverzekerd.

Inboedelverzekering

Geen onderverzekering

Heeft u de garantie tegen 

onderverzekering afgesloten? Dan 

vergoeden wij de schade tot maximaal 

125% van de verzekerde waarde.

U kunt met een gerust hart van huis want uw spullen zijn goed verzekerd tegen de 

meest voorkomende vormen van schade. Niet alleen in huis, maar ook buitenshuis 

(bijvoorbeeld tuinmeubels of gereedschap) zijn uw spullen verzekerd. Zelfs als het 

spullen zijn die u van iemand anders heeft geleend. Voor dieren die binnenshuis 

gewond raken of overlijden zijn de dierenartskosten gedekt tot maximaal € 1.000.

Woonhuisverzekering

Uitgebreid verzekerd tegen schade aan uw woning, schuur, garage of tuinhuis. Schade 

door brand, rook, schroeien, blussen, inbraak, diefstal, storm, regen, vorst en water: 

alles is verzekerd. Zelfs schade aan ruiten en glazen wordt standaard gedekt en ook de 

zonnepanelen op uw dak zijn gewoon meeverzekerd.

Tip Consumentenbond:

Breng al uw 

woonverzekeringen 

(woonhuis, inboedel en 

aansprakelijkheid) onder bij 

één partij.
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Samenwerking en werkwijze

ACSI Verzekeringen B.V. is een samenwerking tussen ACSI en 

Den Hartog Financiële Diensten. Door onze krachten te bundelen 

kunnen we u als kampeerder nóg beter van dienst zijn. Met 

verzekeringen voor thuis, onderweg én op vakantie. Zo brengt u 

al uw schadeverzekeringen onder bij één partij.

U sluit uw verzekeringen eenvoudig af op onze website. Daarbij 

hebben we de verzekering zoveel mogelijk aangepast op uw 

wensen. Zo vindt u bij ACSI Verzekeringen alleen verzekeringen 

die geschikt zijn voor mensen die graag kamperen of op reis gaan.

De betrouwbaarheid van ACSI

U kent ACSI als dé campingspecialist van Europa. Al meer dan 

vijftig jaar helpen wij kampeerders op weg met betrouwbare 

informatie over campings en camperplaatsen. Jaarlijks door ons 

geïnspecteerd en gebundeld in onze gidsen en op onze websites 

en apps. Maar wij willen kampeerders nóg beter van dienst zijn. 

Dus hebben we onze kennis en betrouwbaarheid ook in ons 

verzekeringsaanbod gestopt. Zo profiteert u optimaal en gaat u 

zorgeloos op pad!

ACSI Verzekeringen BV 

Geurdeland 9, 6673 DR Andelst 

Postbus 66, 6674 ZH Herveld 

T 085 - 747 04 70 E info@acsiverzekeringen.nl

www.ACSIverzekeringen.nl

Vergunningnummer AFM: 12044962

Aansluitnummer Kifid: 300.016738

Handelsregistratienummer: 72052163

Contact

Heeft u vragen over onze producten of diensten? Of wilt u een 

persoonlijk advies? Dan staan onze deskundige adviseurs graag voor 

u klaar. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur. 



Alles goed geregeld!

ACSI Verzekeringen BV

www.acsiverzekeringen.nl

085 - 747 04 70

info@acsiverzekeringen.nl

Geurdeland 9 

NL-6673 DR Andelst

De beste schadeverzekeringen voor kampeerders. Bij ACSI Verzekeringen 

regelt u alles rondom uw (kampeer)vakantie onder één dak. Van een 

caravanverzekering tot een doorlopende reisverzekering en van een 

inboedelverzekering tot een passende verzekering voor uw camper.

Wij hebben alle verzekeringen zoveel mogelijk ingericht voor kampeerders. 

Want met meer dan vijftig jaar ervaring in de kampeerwereld, weten wij 

inmiddels wat belangrijk is. En wat niet. Bij ons bent u nooit onderverzekerd, 

maar betaalt u ook niet onnodig voor opties die u toch niet nodig heeft.  

Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is: thuis, onderweg en op vakantie.


