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Huur en verhuur van mobilhomes wordt stuk toegankelijker
dankzij flexibele dagverzekering
Deelplatform Goboony en de P&V Groep slaan handen in elkaar om een boost te
geven aan het particuliere verhuur van campers.
Brussel, 23 juni 2020 - Rondreizen met de camper is de afgelopen jaren alsmaar
populairder geworden. Dit merkte ook het online-deelplatform voor camperverhuur
Goboony: zowel het aantal verhuuraanvragen als het aantal beschikbare campers zijn
het afgelopen jaar verdubbeld.
Vernieuwende verzekeringsoplossing verlaagt drempel tot verhuur
Mark de Vos, oprichter Goboony : “Een mobilhome wordt gemiddeld maar 4 weken
per jaar gebruikt, de rest van de tijd staat hij stil. Voordien moesten camper-eigenaren
een verzekering voor verhuur afsluiten voor een volledig jaar en dat leidde tot een
drempel om te gaan verhuren. Daarom sloegen we de handen in elkaar met de P&V
Groep om een flexibele dagverzekering voor te stellen. Dat betekent dat er enkel moet
worden betaald voor de verzekering wanneer er daadwerkelijk wordt verhuurd.
Op die manier willen we zoveel mogelijk mobilhome-bezitters aanzetten tot verhuren:
enerzijds om andere mensen te laten genieten van hun camper wanneer ze hem zelf
niet gebruiken en anderzijds om dure stilstand te voorkomen.”
P&V zorgt voor bescherming en bijstand…
De dagverzekering wordt aangeboden en direct afgesloten via het platform van
Goboony en bevat de waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid, omnium en
pechbijstand van P&V. De afrekening van de premie en ook de regeling van
eventuele schadegevallen verlopen rechtstreeks via het Goboony-platform.
Michaël Van den Steene, Accountmanager Affinity & Partnerships P&V Groep: “Als
coöperatieve verzekeraar met toegankelijkheid als één van onze belangrijkste
drijfveren is een samenwerking met het deelplatform Goboony niet meer dan logisch.
Samen met Goboony willen we huurders en verhuurders van mobilhomes van een
onbezorgde vakantie laten genieten.”
De huurder is dankzij de geïntegreerde oplossing zowel beschermd tegen schade
die hij berokkent aan derden als tegen schade die wordt toegebracht aan de camper.
Bovendien geniet hij van een bijstand bij pech of een ongeval, in binnen- en
buitenland. De verhuurder die zijn camper deelt op het platform is eveneens volledig
gedekt, en hij betaalt slechts voor de dagen van werkelijke verhuur, wat hem de
kostprijs van een jaarlijkse premie bespaart.
… Goboony zorgt voor de rest
Goboony neemt alle formaliteiten voor zijn rekening: het controleert de documenten
van elk voertuig waaronder de technische keuring, zodat de huurder met een gerust
hart kan vertrekken. Daarnaast helpt het platform de mobilhome-eigenaars bij het
maken van een aantrekkelijke advertentie. Tenslotte kijkt Goboony bij elke verhuur via

PERSBERICHT
het platform na of de eigenaars voldoen aan alle regels, en zorgt voor de
verzekeringsformaliteiten en het verzekeringsattest voor de gehuurde periode.
Voor meer informatie
Goboony: Jeroen Ducorney – Country Manager België: 0487 75 25 98,
jeroend@goboony.com
P&V Groep: Julien Hayen - Pers & Public Relations, 02 250 94 97,
julien.hayen@pvgroup.be
Over Goboony
Goboony is in 2015 opgestart door fervent camperaars Foppe Mijnlieff en Mark de Vos. Het
Nederlandse deelplatform brengt campereigenaren samen met reizigers die de vrijheid van
het reizen met een camper willen ervaren. Campereigenaren kunnen via Goboony hun eigen
camper verhuren, zodat deze niet het grootste deel van het jaar stil hoeft te staan en de
kosten van camperbezit terug worden verdiend. Veiligheid en het ontzorgen van de
gebruikers staan bij Goboony centraal: zo zijn alle campers gekeurd, voldoen ze aan de
wettelijke eisen en zijn ze verzekerd. Er staan momenteel ruim 3 000 campers in de
database. Goboony is actief in Nederland, België, Groot-Brittannië en Italië.
Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die
verzekeringsoplossingen aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen.
De P&V Groep verdeelt haar producten en diensten via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een netwerk van exclusieve agenten
vanuit het merk P&V. De oplossingen in rechtsbijstand worden ontwikkeld vanuit het
onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze makelaars en agenten.

