CARAVANVERZEKERING
Rubriek STACARAVAN
rubrieksvoorwaarden CSC02

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING
De hieronder genoemde begrippen dienen in de zin van deze polisvoorwaarden als volgt te worden geïnterpreteerd:
1.

VERZEKERDE(N)
a. de verzekeringnemer;
b. ieder ander die met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maakt van de caravan.

2.

CARAVAN
De op het polisblad omschreven caravan, die wordt gebruikt als stacaravan en - afgezien van een eventuele winterstalling - het gehele
jaar op dezelfde standplaats verblijft. De standaarduitrusting die door de fabrikant of importeur is geleverd, wordt hieronder begrepen.

3.

TENT EN AANBOUW
De volgende objecten voor zover die het eigendom zijn van de verzekeringnemer of van de eigenaar van de caravan:
a. Tent
voortent en tentluifels, mits bestemd voor bevestiging aan de caravan, alsmede toilettent en bijtenten.
b. Aanbouw
bordes, buitenverlichting, TV-antenne en - mits niet van tentdoek - schuurtjes, serres, luifels, toilethuisjes, welke aan de caravan
zijn bevestigd of afzonderlijk zijn opgesteld op de standplaats van de caravan.

4.

INVENTARIS EN REISBAGAGE
De volgende in a en b genoemde zaken voor zover die zich bevinden:
in de caravan, tent of aanbouw, of
op de standplaats van de caravan en uitsluitend zijn bestemd om buiten de caravan te worden gebruikt:
a. Inventaris
zaken die niet tot de standaarduitrusting behoren zoals caravan-accessoires, beddegoed, keukengerei, koelkast, kookverwarmingsapparatuur, meubilair, sanitair, beeld- en geluidsapparatuur.
Indien inventaris en reisbagage volgens het polisblad is verzekerd, valt inventaris van de verzekeringnemer zelf ook onder
begrip, terwijl die zaken zich buiten de hiervoor genoemde plaatsen bevinden. De omvang van de dekking beperkt zich dan
brand en diefstal, zoals omschreven in hoofdstuk 3. 1.
b. Reisbagage
Alle andere zaken van de verzekerden met uitzondering van koopmansgoederen, geld en geldswaardige papieren, vaarmotorrijtuigen en onderwaterapparatuur.

5.

NIEUWWAARDE
Het bedrag, dat op de dag van de schade nodig is voor de aanschaf van een nieuw object van dezelfde soort en kwaliteit.

6.

EIGEN RISICO
Het bedrag, waarmee de schadevergoeding per gebeurtenis wordt verminderd.

en
dit
tot
en

HOOFDSTUK 2 GELDIGHEIDSGEBIED
1.

GELDIGHEIDSGEBIED
De verzekering is van kracht in Nederland, België en Luxemburg, alsmede tot 100 km van de Nederlandse grens buiten deze landen.

HOOFDSTUK 3 OMVANG VAN DE DEKKING
1.

BRAND EN DIEFSTAL
Verzekerd is schade aan of verlies van de verzekerde objecten ontstaan door:
a. brand, explosie, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag, ook als dat het gevolg is van eigen gebrek;
b. (poging tot) diefstal, braak, verduistering, oplichting of vermissing.

2.

UITGEBREIDE DEKKING
Verzekerd is schade aan of verlies van de verzekerde objecten ontstaan door:
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a.
b.
c.

de onder 1 omschreven gebeurtenissen;
botsen, omslaan, te water of van de weg geraken tijdens het vervoer van de caravan van of naar de standplaats;
hagel, storm (tenminste windkracht 7) of ten gevolge van die hagel of storm vallende voorwerpen. Schade door water is alleen
verzekerd indien dat de caravan kan binnendringen wegens beschadiging van de caravan door die hagel of storm.
Deze gebeurtenissen zijn ook gedekt, indien zij het gevolg zijn van eigen gebrek.
3.

EXTRA UITGEBREIDE DEKKING
Verzekerd is schade aan of verlies van de verzekerde objecten ontstaan door:
a. de onder 1 en 2 omschreven gebeurtenissen;
b. binnendringend water, ook als gevolg van hagel, storm of lekkage;
c. bevriezing, tenzij er sprake is van onvoldoende zorg, zoals omschreven in hoofdstuk 4. 4.;
d. constructie- of materiaalfouten mits:
deze bij het aangaan van de verzekering niet aan de verzekeringnemer bekend zijn;
herstel van de schade noodzakelijk is;
de verzekeringnemer de herstelkosten niet heeft kunnen verhalen op de fabrikant of de leverancier.
Deze dekking geldt alleen voor de caravan, zolang die nog geen 4 jaar oud is, gerekend vanaf 1 januari direct volgend op het jaar
van fabricage.
e. kwaadwilligheid of baldadigheid van anderen;
f. natuurrampen zoals overstroming, vloedgolf, lawine, aardbeving, vulkanische uitbarsting;
g. elke andere onzekere gebeurtenis, ook als die het gevolg is van eigen gebrek, mits er ook schade is ontstaan aan de caravan en/of
tent en aanbouw.

4.

AANSPRAKELIJKHEID
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en zaken -tot maximaal
veroorzaakt door of met een verzekerd object.
Deze dekking geldt alleen indien de schade niet onder de dekking van een andere verzekering valt, al dan niet van oudere datum.

      

HOOFDSTUK 4 UITSLUITINGEN
Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde bij schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Van de verzekering is
voorts uitgesloten schade:
1.

OPZET
Die een verzekerde opzettelijk, dat wil zeggen met moedwil heeft veroorzaakt.

2.

VERHUUR - PERMANENTE BEWONING
Veroorzaakt, terwijl de caravan wordt verhuurd of permanent bewoond.

3.

BRAAK
Het in hoofdstuk 3. 1 b bepaalde geldt voor inventaris en reisbagage alleen na inbraak, waaronder verstaan wordt het met geweld, dat
wil zeggen door het verbreken van afsluitingen, zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot de caravan, tent of aanbouw die verzekerde
in gebruik heeft en waarin zich de op de polis verzekerde zaken bevinden.

4.

ONVOLDOENDE ONDERHOUD EN ZORG
Die het gevolg is van onvoldoende onderhoud of zorg.
Van onvoldoende onderhoud is -in ieder geval- sprake indien de verzekeringnemer / verzekerde heeft nagelaten te zorgen voor tijdig
en deskundig onderhoud van het complete onderstel, banden, de opbouw, gas installatie, electrische bedrading, aan- en afvoerleidingen
voor water en de daarop aangesloten reservoirs, het afdichtingsmateriaal en dakbedekking. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien
de verzekerde aantoont dat de caravan niet langer dan 3 jaar geleden een door een erkende caravanreparatiebedrijf uitgevoerde volledige
onderhoudsbeurt heeft gehad, dan wel bij een driejaarlijkse inspectie door een erkend expert op deze punten is goedgekeurd.
Van onvoldoende zorg is -in ieder geval- sprake indien:
de verzekerde heeft verzuimd de verzekerde zaken veilig te stellen bij te verwachten hoge waterstand respectievelijk overstroming;
de waterleidingen, verwarmingsinstallaties, sanitair of andere toestellen onvoldoende zijn afgetapt en beschermd tegen bevriezing;
de verzekerde kostbare zaken zoals sieraden, bont, beeld- geluids- en computerapparatuur in de caravan en tent en aanbouw heeft
achtergelaten tijdens de gesloten periode van de camping en/of stalling.

5.

KOPPELING AAN VOERTUIG
Veroorzaakt, terwijl de caravan is gekoppeld aan een voertuig, tenzij de caravan daarmede via de kortste weg wordt vervoerd van of
naar de standplaats, een winterstalling, reparateur of leverancier.

6.

MOLEST
Veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
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Deze zes vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars
op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage is gedeponeerd.
7.

ATOOMKERNREACTIES
Veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

8.

INBESLAGNEMING
Veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde objecten in beslag zijn genomen of worden gebruikt krachtens besluit van een
Nederlandse of vreemde overheid.
De onder 1 t/m 5 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvan in redelijkheid geen verwijt treft.

HOOFDSTUK 5 SCHADEVERGOEDING
1.

CARAVAN
1.

Schadevergoeding
Verzekeraar vergoedt aan de verzekeringnemer:
a. ingeval van beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van de caravan direct voor en na de
beschadiging.
Indien niet tot reparatie wordt overgegaan, vergoedt verzekeraar bij wijze van waardevermindering 50% van het door de
expert vastgestelde schadebedrag exclusief BTW.
b. ingeval van diefstal, verduistering, oplichting of vermissing de waarde van het ontvreemde of vermiste ten tijde van het
voorval.
Verzekeraar vergoedt de schade op basis van nieuwwaarde of vaste afschrijving, zodra het recht daarop vaststaat tot maximaal:
110% van het voor de caravan in de polis vermelde bedrag indien daarvoor een uitgebreide dekking is gesloten;
125% van het voor de caravan in de polis vermelde bedrag indien daarvoor een extra uitgebreide dekking is gesloten.

2.

Waardebepaling
a. Acht jaar nieuwwaarde
Indien de caravan is verzekerd conform hoofdstuk 3. 2. of 3. 3. (Uitgebreide dekking of Extra uitgebreide dekking), wordt de
waarde van de caravan direct voor de beschadiging, ontvreemding of vermissing vastgesteld op de nieuwwaarde, mits:
de caravan niet ouder is dan 8 jaar, en
de beschadiging dan wel diefstal als onder 1. 1. a. en b. bedoeld metterdaad is gerepareerd, dan wel is overgegaan tot
aanschaf en plaatsing van een nieuwe tenminste gelijkwaardige caravan.
de verzekeringnemer eerste eigenaar is.
Voor de vaststelling van de ouderdom van de caravan wordt gerekend vanaf 1 januari direct volgend op het jaar van fabricage
van de caravan.
Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de nieuwwaarde direct voor de beschadiging, kan de
verzekeringnemer desgewenst aanspraak maken op vergoeding van het verschil in waarde direct voor en na de
beschadeging.
b.

Dagwaarde
De waarde van de caravan direct voor de beschadiging, ontvreemding of vermissing wordt vastgesteld op de werkelijke
dagwaarde indien:
de caravan niet is verzekerd conform hoofdstuk 3. 2. of 3. 3. (Uitgebreide dekking of Extra uitgebreide dekking), of
de onder a. bedoelde omstandigheden niet van toepassing zijn.

3.

Bijkomende kosten
Verzekeraar vergoedt, zonodig boven de verzekerde som, aan de verzekeringnemer de volgende bijkomende kosten indien de
caravan door een verzekerd voorval is beschadigd:
a. de vervoerskosten van en naar de dichtstbijgelegen geschikte reparateur, indien de caravan niet op de standplaats kan worden
gerepareerd;
b. indien de caravan totaal verloren gaat, de kosten van:
berging en opruiming;
het opstellen van een soortgelijke caravan op dezelfde standplaats;
de kosten voor het opnieuw aansluiten van gas, water, electriciteit, telefoon, riolering en centraal antennesysteem.

4.

Huur vervangende caravan/vakantieverblijf
Verzekeraar vergoedt, zonodig boven de verzekerde som, aan de verzekeringnemer de kosten voor de huur van een vervangende
caravan of ander vakantieverblijf indien:
de caravan door een verzekerd voorval niet meer bewoonbaar is of totaal verloren gaat, en
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een vakantie daardoor moet worden onderbroken of niet kan doorgaan, terwijl die binnen een maand zou aanvangen.
De vergoeding bedraagt ten hoogste
duur dat de caravan onbewoonbaar is.
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2.

TENT EN AANBOUW EN INVENTARIS EN REISBAGAGE
1.

Schadevergoeding
Verzekeraar vergoedt aan de verzekeringnemer:
a. ingeval van beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van het object direct voor en na de
beschadiging;
b. ingeval van diefstal, verduistering, oplichting of vermissing de waarde van het ontvreemde of vermiste ten tijde van het
voorval.

2.

Waardebepaling tent en aanbouw
De waarde van de verzekerde objecten direct voor een gebeurtenis wordt vastgesteld op de werkelijke dagwaarde.

3.

Waardebepaling inventaris en reisbagage
De waarde van de verzekerde objecten direct voor een gebeurtenis wordt vastgesteld op de nieuwwaardeindien de originele
aankoopnota’s kunnen worden overgelegd. Anders wordt de schade vastgesteld op basis van dagwaarde.
Ook indien de werkelijke dagwaarde minder dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt, wordt de waarde vastgesteld op die
dagwaarde.
De waarde wordt daarentegen altijd op de dagwaarde vastgesteld, indien inventaris en reisbagage niet zijn verzekerd conform
hoofdstuk 3. 2. of 3. 3. (Uitgebreide dekking of Extra uitgebreide dekking).

4.

Beperkingen
De totale vergoeding bedraagt:
voor lijfsieraden en kostbaarheden maximaal
voor beeld-, geluids- en computerapparatuur inclusief randapparatuur
voor gereedschappen maximaal

K,LMINO NNP

QASTTU TTW

5.

QARSTU TTV

Premier risque
De schadevergoeding zal niet worden beperkt, indien het verzekerd bedrag te laag is. De vergoeding zal echter nimmer het
verzekerd bedrag te boven gaan.

3.

SCHADEVERGOEDING NA DIEFSTAL
a. Als aanvulling op 1. 1. b. en 2. 1. b. geldt dat verzekeraar alleen tot vergoeding is verplicht indien:
het ontvreemde of vermiste niet binnen 30 dagen na dit voorval wordt terugverkregen, en
de eigendomsrechten daarvan aan verzekeraar worden overgedragen.
b. Zolang de eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden is verzekeraar door de verzekeringnemer gemachtigd het ontvreemde of
vermiste terug te vorderen van degene bij wie het eventueel wordt aangetroffen.
c. Wordt het ontvreemde of vermiste binnen 30 dagen terugverkregen, dan is 1. 1. a. respectievelijk 2. 1. a. van toepassing.
d. Indien verzekeraar de schade heeft vergoed, maar het ontvreemde of vermiste wordt alsnog terugverkregen, heeft de
verzekeringnemer het recht de eigendom terug te verlangen. Een verzoek daartoe dient binnen 14 dagen bij verzekeraar te worden
ingediend. De overdracht van de eigendomsrechten vindt dan plaats tegen terugbetaling van het door verzekeraar betaalde
schadebedrag. De reparatiekosten van een eventuele beschadiging worden daarop in mindering gebracht.

4.

EIGEN RISICO
Het eigen risico is vermeld in de polis.

5.

EERDERE SCHADE
Verzekeraar heeft het recht een aftrek toe te passen voor eerdere niet gerepareerde beschadigingen indien die beschadigingen zonder die
aftrek dubbel betaald zullen worden.

6.

FINANCIER
Indien een verzekerd object is gefinancierd en verzekeraar is daarvan door de financier in kennis gesteld, zal schadevergoeding
plaatsvinden aan de financier. Verzekeraar is dan niet verplicht tot uitkering aan de verzekeringnemer.

HOOFDSTUK 6 REGELING VAN SCHADE
De schade zal worden geregeld en vastgesteld mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.
1.

VASTSTELLING VAN HET SCHADEBEDRAG
Verzekeraar heeft het recht een expert te benoemen om het schadebedrag vast te stellen. De verzekeringnemer dient daaraan zijn
medewerking te verlenen. Hij heeft het recht een noodreparatie te laten verrichten. De kosten van expertise zijn voor rekening van
verzekeraar. Schade beneden de
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verzekeringnemer direct laten repareren. Hij dient verzekeraar daarvan in kennis te stellen en de gespecificeerde reparatienota zo snel
mogelijk in te sturen.
2.

GESCHILLEN OVER DE GROOTTE VAN DE SCHADE
Indien de verzekeringnemer en verzekeraar geen overeenstemming bereiken over de grootte van de schade, kan het geschil naar keuze
van de verzekeringnemer op één van de volgende manieren worden opgelost:
a. de verzekeringnemer benoemt een contra-expert, die alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen contact opneemt met de
deskundige, die door verzekeraar is ingeschakeld. In gezamenlijk overleg benoemen zij eerst een arbiter. Indien de deskundige en
de contra-expert geen overeenstemming kunnen bereiken, doet de arbiter een voor beide partijen bindende uitspraak. De kosten
hiervan komen voor rekening van verzekeraar;
b. het geschil wordt voorgelegd aan de rechter die tevens bepaalt voor wiens rekening de kosten komen.
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