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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Verzekerde:
de verzekeringnemer, de eigenaar, degene die met toestemming van
de verzekeringnemer gebruik maakt van de caravan.

Caravan:
de op het polisblad vermelde caravan met inbegrip van de door de
fabrikant of importeur aangebrachte standaarduitrusting.

Toercaravan:
een caravan of vouwwagen die verrijdbaar is en waarmee op de
openbare weg gekoppeld achter een personenauto gereden mag
worden.

Stacaravan:
een caravan die, afgezien van eventuele winterstalling, bestemd is
om gedurende het gehele seizoen op één vaste standplaats te
verblijven.

Aanbouw:
televisie- en radio-antennes, buitenverlichting en (mits niet van
tentstof vervaardigd) schuurtjes, serres, bordessen, luifels, toilet-
huisjes, die aan de caravan zijn bevestigd of zich in de onmiddellijke
nabijheid van de caravan bevinden.

Accessoires:
alle niet tot de standaarduitrusting behorende specifiek aan de
caravan toegevoegde attributen.

Voortent:
voortenten dan wel tentluifels die aan de caravan zijn bevestigd en
daarmee één geheel vormen of zich buiten gebruik in de caravan
bevinden.

Inboedel:
de zich in de caravan, in de meeverzekerde aanbouw en/of voortent
alsmede in het motorrijtuig waaraan de caravan gekoppeld is
bevindende huishoudelijke inboedel van verzekerde die niet tot de
standaarduitrusting of accessoires van de caravan behoort. Onder
inboedel wordt in ieder geval niet verstaan: motorrijtuigen, computer-
apparatuur, geld, geldswaardig papier (inclusief cheques en giro-
betaalkaarten), verzamelingen, camera’s, horloges, sieraden,
antiquiteiten en kostbaarheden.

Vakantie:
een aaneengesloten periode van tenminste 5 dagen.

Nieuwwaarde:
het bedrag benodigd, onmiddellijk voor de schade, voor het verkrijgen
van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde:
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermin-
dering door veroudering of slijtage.

Artikel 2 Verzekeringsgebied

1. Voor een toercaravan, vouwkampeerwagen of bagagewagen is de
verzekering van kracht in Europa.

2. Voor een stacaravan is de verzekering van kracht in Nederland
alsmede in het buitenland tot ten hoogste 125 km van de Neder-
landse grens.

Artikel 3 Uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is
eveneens van de verzekering uitgesloten:
a. schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of met goedvinden

van een verzekerde;
b. schade ontstaan terwijl de caravan is verhuurd of doordat de

caravan voor andere dan recreatieve doeleinden wordt gebruikt;
c. schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het

trekkende motorrijtuig niet in het bezit is van een geldig of
hoogstens één jaar verlopen voor het motorrijtuig wettelijk
voorgeschreven rijbewijs, alsmede schade terwijl de feitelijke
bestuurder bij vonnis de rijbevoegdheid is ontnomen of ontzegd of
hem een rijverbod is opgelegd;

d. schade waarbij de bestuurder van het trekkende motorrijtuig ten
tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhou-
dende drank en/of enig bedwelmend of opwekkend middel
verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrij-
tuig naar behoren te besturen;

e. schade door overstroming en het overlopen van uiterwaarden.

De uitsluitingen genoemd onder sub a tot en met sub d gelden niet
voor de verzekeringnemer die aantoont, dat de daarin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat het trekkende motorrijtuig ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. De specifieke
uitsluitingen op de aansprakelijkheids- en cascodekking staan
respectievelijk in artikel 7 en artikel 11.

Artikel 4 Verbrugging

Indien het verzekerd bedrag voor de caravan of voor de inboedel
lager is dan de respectievelijke nieuwwaarden onmiddellijk voor de
schade, maar de verzekerde bedragen zijn tezamen niet lager dan de
gezamenlijke nieuwwaarde van caravan en inboedel onmiddellijk
voor de schade, zal de maatschappij geen beroep doen op onder-
verzekering.

Artikel 5 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde beëindigings-
redenen eindigt de verzekering tevens:
a. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang

te hebben bij de caravan en tevens de feitelijke macht erover
verliezen;

b. zodra de maatschappij op basis van totaalverlies de schade aan
de caravan heeft vergoed;

c. zodra de verzekeringnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland
te hebben.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de maatschap-
pij van een omstandigheid als hiervoor onder sub a of c genoemd
onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Voorwaarden  Aansprakelijkheidsverzekering

Artikel 6 Omvang van de dekking

1. Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van een verzekerde
als particulier, buiten beroep of betaalde functie ter zake van een
gebeurtenis waarbij met of door de caravan schade aan personen
of zaken (met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade) is
veroorzaakt. Voor alle verzekerden tezamen wordt echter niet
meer vergoed dan het op het polisblad vermelde bedrag per
gebeurtenis. De dekking is slechts van kracht als de caravan niet



aan een motorrijtuig is gekoppeld en buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen. De aansprakelijkheid van verzekerden ten
opzichte van elkaar is uitsluitend medeverzekerd voor de door de
betrokken verzekerden geleden schade aan personen en
voorzover deze verzekerden ter zake van de gebeurtenis geen
aanspraken uit andere hoofde hebben. Geen schadevergoeding
zal worden verleend indien de vorderende partij een ander is dan
de rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuur-
lijke persoon of diens nagelaten betrekkingen. Wanneer de
aansprakelijkheid van een verzekerde gedekt is onder een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, vergoedt de maat-
schappij slechts het bedrag waarmee de schade de uitkering
krachtens de andere verzekering te boven gaat.

2. Onder deze verzekering is, boven het op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag, medebegrepen de betaling van:

a. de kosten van rechtsbijstand, die met goedkeuring van de
maatschappij wordt verleend in een tegen de verzekerde aanhan-
gig gemaakt strafproces; boeten, afkoopsommen en met een
strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;

b. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de
verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk proces, mits dit verweer
wordt gevoerd door en/of onder leiding van de maatschappij.

Artikel 7 Uitsluitingen

Naast de in artikel 3 genoemde uitsluitingen is eveneens van de
verzekering uitgesloten schade aan de caravan en schade aan zaken
die een verzekerde hetzij krachtens enige rechtsband, hetzij feitelijk
onder zich of onder zijn opzicht heeft.

Artikel 8 Regeling van schade

1. De maatschappij belast zich met de regeling en de vaststelling van
de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schade-
loos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van de verzekerden in het oog houden. De ter zake door
de maatschappij genomen beslissingen zijn bindend voor de
verzekerden.

2. De maatschappij is gerechtigd de verzekerde tegen wie een
strafvervolging wordt ingesteld door haar raadsman te doen
bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe zijn medewerking te
verlenen. In geval de verzekerde wordt veroordeeld kan de
maatschappij hem niet verplichten tegen het gewezen vonnis in
hoger beroep te gaan.

3. De verzekerde die door de benadeelde in rechte wordt aange-
sproken tot vergoeding van schade is verplicht de feitelijke leiding
van het proces over te laten aan de maatschappij en een door de
maatschappij ingeschakelde raadsman alle benodigde volmach-
ten te verlenen.

Voorwaarden Cascoverzekering

Artikel 9 Omvang van de dekking

1. De verzekering dekt schade aan of verlies van de caravan en,
voorzover medeverzekerd, de aanbouw, voortent en accessoires
als gevolg van brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting,
zelfontbranding of enig ander van buiten komend onheil, ook als
gevolg van eigen gebrek.

2. Zolang de caravan niet ouder is dan 6 jaar zijn ook verzekerd de
reparatiekosten van een constructie- of materiaalfout, mits bij het
aangaan van de verzekering de verzekerde niet bekend was met
de fouten en uitsluitend indien reparatie van de fout strikt noodza-
kelijk is en voornoemde kosten niet kunnen worden verhaald op
de fabrikant, importeur of leverancier.

3. Voorzover van toepassing geldt voor elke gebeurtenis het eigen
risico zoals vermeld op het polisblad. Dit eigen risico blijft buiten
beschouwing bij schade door ruitbreuk mits niet gepaard gaande
met of gevolgd door andere schade aan de caravan.

Artikel 10 Dekking boven de verzekerde som

Boven de verzekerde som zijn eveneens verzekerd de noodzakelijk
te maken kosten van:
a. berging, opruiming, stalling, bewaking en vervoer naar de

dichtstbijzijnde reparatie-inrichting, als direct gevolg van een
verzekerde gebeurtenis;

b. het na reparatie terugbrengen van de caravan naar de standplaats
die onmiddellijk vóór de verzekerde gebeurtenis in gebruik was,
alsmede van herplaatsing en heraansluiting op leidingen, mits de
genoemde aansluitingen voordien aanwezig waren;

c. transport van de caravan naar een door verzekerde op te geven
adres binnen Nederland, indien het trekkende motorrijtuig of de
caravan of de bestuurder buiten de woonplaats van verzekerde
maar binnen het verzekeringsgebied uitvalt. Vergoeding van
transportkosten vindt alleen plaats, indien het transport met
instemming van de maatschappij of een door haar gemachtigde
organisatie plaatsvindt en bij uitval van de bestuurder de overige
verzekerden niet in staat en/of bevoegd zijn de besturing over te
nemen en geen aanspraak op transport of vergoeding van
transportkosten uit andere hoofde mogelijk is;

d. een vervangend vakantieverblijf, indien de caravan door een
gedekte gebeurtenis geheel verloren is gegaan of zodanig is
beschadigd dat deze niet meer bruikbaar is en niet binnen
redelijke termijn voor de vakantie een soortgelijke caravan kan
worden aangeschaft. De vergoeding bedraagt ten hoogste
��125,- per dag met een maximum van ��2.000,- per gebeurtenis;

e. eventueel verschuldigde invoerrechten en/of opruiming na totaal
verlies van de caravan, als direct gevolg van een verzekerde
gebeurtenis;

f. averij-grosse indien de caravan per schip wordt vervoerd.

Indien de in dit artikel vermelde kosten gedekt zijn door een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, vergoedt de maatschappij
slechts het bedrag waarmee de schade de uitkering krachtens de
andere verzekering te boven gaat.

Artikel 11 Uitsluitingen

Naast de in artikel 3 genoemde uitsluitingen is eveneens van de
verzekering uitgesloten een gebeurtenis veroorzaakt door of voort-
vloeiend uit slijtage, onvoldoende onderhoud van of onvoldoende
zorg voor de verzekerde objecten of langzaam inwerkende milieu- of
weersinvloeden dan wel een (lichte) oppervlaktebeschadiging als
gevolg van het normale gebruik.

Artikel 12 Vaststelling van de schade

1. De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som:
a. in geval van totaal verlies: de waarde van de caravan, aanbouw

en/of voortent onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis, vermin-
derd met de waarde van de restanten;

b. in geval van beschadiging: de reparatiekosten, voorzover deze
niet meer bedragen dan het schadebedrag, dat in geval van totaal
verlies zou zijn vergoed.

2. Bij reparatie van de caravan vindt geen aftrek plaats voor een
verbetering door vervanging van oude door nieuwe (onder)delen.

3. Indien de reparatiekosten van de caravan meer bedragen dan 2/3
van de waarde van de caravan onmiddellijk vóór de schade-
gebeurtenis, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op
vergoeding op basis van totaal verlies.

4. Op de berekende waarde van de caravan, respectievelijk de
vastgestelde reparatiekosten worden in mindering gebracht de
reparatiekosten van voordien ontstane, niet of niet volledig
gerepareerde beschadiging. Voor schade aan het dak van de
caravan, welke niet wordt hersteld, vergoedt de maatschappij 50%
van hetgeen zou zijn vergoed bij herstel.

5. Als waarde van de caravan onmiddellijk vóór de schade-
gebeurtenis zal worden aangenomen:

a. in geval de caravan niet ouder is dan 6 jaar: de nieuwwaarde tot
ten hoogste 125% van de verzekerde som;

b. in geval de caravan ouder is dan 6 jaar: de verzekerde som,
verminderd met een afschrijving van 2% per maand voor iedere
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maand of gedeelte van een maand dat de caravan ouder is dan
6 jaar met een maximum van 20% per jaar. De aldus berekende
waarde kan echter nimmer minder bedragen dan de dagwaarde;

c. voor het bepalen van de ouderdom van de caravan wordt
uitgegaan van de datum van aankoop door de eerste eigenaar
dan wel van 1 juli van het jaar van fabricage indien vorenbedoelde
datum van aankoop niet bekend is.

6. Als waarde van de aanbouw en van de voortent onmiddellijk vóór
de schadegebeurtenis zal worden aangenomen de oorspronke
lijke nieuwwaarde, verminderd met een afschrijving van 1½% per
maand of gedeelte van een maand gerekend vanaf de datum van
aankoop door de eerste eigenaar dan wel vanaf 1 juli van het jaar
van fabricage indien vorenbedoelde datum van aankoop niet
bekend is.

7. Noodreparaties kunnen zonder overleg met de maatschappij
worden verricht tot ten hoogste ��300,- mits hiervan onmiddellijk
aan de maatschappij wordt kennis gegeven, onder overlegging
van een gespecificeerde rekening van de reparatie-inrichting.

8. Indien ondanks de toepassing van artikel 4 sprake is van onder-
verzekering, worden reparatiekosten slechts vergoed naar
verhouding van de verzekerde som tot de volle waarde.

Voorwaarden Inboedelverzekering

Artikel 13 Omvang van de dekking

1. De verzekering dekt schade aan of verlies van de inboedel door:
a. brand, zelfontbranding, ontploffing of blikseminslag;
b. storm, waaronder wordt verstaan wind met een snelheid van

tenminste 14 m per seconde;
c. elke andere verzekerde gebeurtenis vermeld onder artikel 9 die

tevens schade aan of verlies van de verzekerde caravan,
aanbouw en/of voortent dan wel het trekkende motorrijtuig tot
gevolg heeft.

2. De tot de inboedel behorende zaken zijn ook verzekerd tijdens het
vervoer naar en van de caravan in een bij een verzekerde in
gebruik zijnde personenauto tegen schade of verlies als gevolg
van:

- een ongeval, dat de personenauto is overkomen;
- diefstal na braak aan dan wel diefstal van de personenauto met

een maximum van ��250,- per gebeurtenis.

Artikel 14 Vaststelling van de schade

1. De maatschappij vergoedt tot ten hoogste de verzekerde som:
a. in geval van totaal verlies: de waarde van de inboedel onmiddellijk

vóór de schadegebeurtenis, verminderd met de waarde van de
restanten;

b. in geval van beschadiging: de reparatiekosten; voorzover deze
niet meer bedragen dan het schadebedrag, dat in geval van totaal
verlies zou zijn vergoed.

2. Als waarde van de inboedel onmiddellijk vóór de schadegebeur-
tenis zal worden aangenomen de nieuwwaarde, met uitzondering
van zaken:

- die zijn onttrokken aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
- waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde.

In dit geval zal de schade naar dagwaarde worden vastgesteld.
Schade aan of verlies van audiovisuele-apparatuur wordt per
gebeurtenis vergoed tot ten hoogste 30% van de verzekerde som
van de inboedel tot een maximum van ��1.135,-.

3. Schadevergoeding zal worden verleend tot ten hoogste de
verzekerde som ook als dit wordt overtroffen door de werkelijke
waarde van de inhoud (premier risque-dekking). Dit betekent dat
de maatschappij zich niet op onderverzekering zal beroepen. Door
toepassing van artikel 4 kan in bepaalde gevallen zelfs meer dan
de verzekerde som vergoed worden.


