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1. Begripsomschrijvingen 
1.1.  Verzekerden: 
1.1.1  de verzekeringnemer, zoals genoemd op het polisblad; 
1.1.2  de eigenaar, de houder en de door de verzekeringnemer gemachtigde gebruiker van de kampeerwagen; 
1.1.3  de reisgenoten van bovengenoemde personen. 
1.2  Kampeerwagen: 
 de op het polisblad omschreven vouwwagen of toercaravan. Indien bij de bepaling van het op het polisblad 
 genoemde verzekerd bedrag daarmee rekening is gehouden, worden tot de kampeerwagen gerekend de tot 
 de standaarduitrusting daarvan behorende accessoires, alsmede de voortent en de aanbouw. 
1.3  Voortent: 
 de aan de kampeerwagen bevestigde voortent en tentluifel, alsmede een bij de kampeerwagen staande toilettent. 
1.4  Aanbouw: 
 de aan de kampeerwagen bevestigde of in de directe nabijheid daarvan geplaatste radio- en televisie-antennes, 
 buitenverlichting, bordes, alsmede – voor zover niet van tentdoek vervaardigd – schuurtjes, serres, luifels 
 en toilethuisjes. 
1.5.  Inventaris: 
 de aan de verzekerde(n) toebehorende inboedel, die zich in, op of bij de kampeerwagen, voortent of aanbouw 
 bevindt, of in het motorrijtuig, waaraan de kampeerwagen is gekoppeld. 
 Tot de inventaris worden niet gerekend: 
1.5.1  geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden; 
1.5.2  tot de standaarduitrusting van de kampeerwagen behorende accessoires. 
 
2. Omschrijving van de dekking 
2.1.  Verzekering tegen schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen 
2.1.1.  Verzekerde gebeurtenissen 
 Deze verzekering omvat vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen door: 
 a  brand, ontploffing, kortsluiting – ook indien deze gebeurtenissen het gevolg zijn van een eigen gebrek – 
  en blikseminslag; 
 b  diefstal, joyriding, verduistering door anderen dan de verzekeringnemer, braak aan de kampeerwagen en 
  schade, ontstaan gedurende de tijd, dat de kampeerwagen was ontvreemd; 
 c  storm (minimaal windkracht 7), door storm vallende voorwerpen en het door storm omwaaien van de 
  kampeerwagen; 
 d  overstroming door het bezwijken van dijken, duinen, kaden, sluizen en andere waterkeringen. 
  Hiervan is echter uitgesloten schade, die het (in)directe gevolg is van overstroming door het buiten de oevers 
  treden van rivieren, kanalen, meren en plassen door hoge waterstanden, alsmede schade door het onderlopen 
  van uiterwaarden; 
 e  botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken – ook indien deze gebeurtenissen 
  het gevolg zijn van een eigen gebrek –, vernieling en kwaadwillige beschadiging; 
  alsmede ieder ander plotseling van buiten aankomend onheil, ook al is de gebeurtenis het gevolg van een 
  eigen gebrek van de kampeerwagen. 
  Schade aan glas, dat is verwerkt in de aanbouw, is uitsluitend verzekerd, indien deze schade het gevolg is van 
  brand of storm. 
2.1.2.  Beschadiging of verlies van de kampeerwagen door enig gebrek en eigen bederf 
 Indien de kampeerwagen nieuw door de verzekeringnemer als eerste eigenaar bij de maatschappij is verzekerd, 
 niet ouder dan vijf jaar en geen zelfbouw-object is, omvat deze verzekering tevens vergoeding van: 
 a  schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen door enig gebrek of eigen bederf, ook al heeft 
  dat gebrek of bederf geen gebeurtenis, zoals genoemd in 2.1.1. tot gevolg gehad; 
 b  de kosten van noodzakelijk herstel van constructie- en materiaalfouten van de kampeerwagen, mits: 
  – deze kosten niet kunnen worden verhaald op de fabrikant of de leverancier van de kampeerwagen; 
  – de verzekeringnemer niet vrijwillig afstand heeft gedaan van verhaalsrecht; 
  – de fout bij het aangaan van de verzekering aan de verzekeringnemer onbekend was. 
  Schade door enig gebrek of eigen bederf van tentdoek wordt nimmer vergoed. 
  Indien de juiste ouderdom van de kampeerwagen niet door de verzekeringnemer kan worden aangetoond, 
  zal voor de ouderdomsbepaling worden uitgegaan van 1 juli van het jaar, waarin de kampeerwagen is 
  gebouwd. 
2.1.3.  Bijzondere kosten 
 Zonodig boven het polisblad genoemde verzekerd bedrag vergoedt de maatschappij: 
 a  de met de verzekerde gebeurtenissen verband houdende, redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, 
  opruiming, berging, stalling, bewaking en vervoer naar een reparatie-inrichting naar keuze van de verzekerde, 
  alsmede bijdragen in averij-grosse; 
 b  de in het buitenland noodzakelijk gemaakte extra kosten voor het huren van een vervangend vakantieverblijf, 
  indien de kampeerwagen tijdens het gebruik voor recreatiedoeleinden door een verzekerde gebeurtenis 
  verloren is gegaan of zodanig is beschadigd, dat deze geheel onbewoonbaar is. 
  De vergoeding bedraagt ten hoogste f 250,– per dag met een maximum van f 2.500,– per gebeurtenis; 
 c  de met toestemming van de maatschappij gemaakte transportkosten, noodzakelijk om de kampeerwagen 
  naar Nederland te repatriëren, indien het motorrijtuig, waaraan de kampeerwagen is gekoppeld, is gestolen 
  of door een ongeval in het buitenland verloren is gegaan of zodanig is beschadigd, dat het niet meer als vervoermiddel 
  voor de kampeerwagen kan fungeren en hiervoor ter plaatse niet door een noodreparatie geschikt 
  kan worden gemaakt. 
  De maatschappij is slechts tot vergoeding van deze kosten gehouden voor zover de verzekeringnemer niet op 
  grond van andere voorzieningen vergoeding kan vorderen. 



 Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te 
 ‘s-Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981. 
2.4.10  ontstaan gedurende de tijd, dat de kampeerwagen in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens besluit 
 van een burgerlijke of militaire overheid; 
2.4.11  optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties. 
2.5  Tijdelijke vervanging 
 Gedurende reparatie of revisie van de kampeerwagen is deze verzekering mede van toepassing op een – naar 
 type en prijsklasse gelijksoortige – vervangende kampeerwagen, tenzij daarvoor een andere verzekering van 
 kracht is, onverschillig door wie, op welke wijze of wanneer gesloten. 
2.6.  Verzekeringsgebied 
2.6.1.  Deze verzekering is van kracht: 
 a  binnen de grenzen van Europa; 
 b  in de buiten Europa gelegen landen waarvoor de door de verzekeraar van het motorrijtuig, waaraan de 
  kampeerwagen is gekoppeld, afgegeven groene kaart geldig is, alsmede 
 c  tijdens het vervoer van de kampeerwagen tussen de tot het verzekeringsgebied behorende landen. 
2.6.2  Gedurende een vakantieperiode van ten hoogste zes maanden aaneensluitend is deze verzekering van kracht 
 over de gehele wereld. 
2.7.  Indexering 
2.7.1  De maatschappij zal met ingang van elk nieuw verzekeringsjaar alle verzekerde bedragen – met uitzondering 
 van het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid – verhogen of verlagen overeenkomstig het laatste, door het 
 Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (reeks voor de totale 
 bevolking). 
 De premie zal in evenredigheid met de verzekerde bedragen worden verhoogd of verlaagd. 
2.7.2  deze indexering van de verzekerde bedragen en de premie zal plaatsvinden gedurende een termijn van ten 
 hoogste vijf jaar, gerekend vanaf het bouwjaar van de kampeerwagen. 
 
3. Schade 
3.1.  Verplichtingen van de verzekerden 
 Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een verplichting tot 
 schadevergoeding kan leiden, is hij verplicht: 
3.1.1  die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te melden; 
3.1.2  in geval van diefstal, joyriding, verduistering of braak aan de kampeerwagen of een meeverzekerd object 
 onmiddellijk aangifte te doen bij de politie; 
3.1.3  zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen 
 schaden; 
3.1.4  alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan de maatschappij op te geven en de op deze schade 
 betrekking hebbende brieven en andere bescheiden onverwijld aan haar door te zenden; 
3.1.5  zich te onthouden van al hetgeen waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid. 
3.2.  Regeling van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen en de inventaris 
3.2.1  De verzekeringnemer is verplicht de maatschappij in de gelegenheid te stellen de schade door een deskundige 
 te laten opnemen, alvorens met de reparatie een aanvang wordt gemaakt. 
3.2.2  De verzekeringnemer heeft het recht op eigen kosten ook een deskundige aan te wijzen. 
3.2.3  In geval van verschil van mening tussen beide deskundigen, benoemen zij gezamenlijk een derde deskundige, 
 wiens schadevaststelling binnen de grenzen van beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. 
 De derde deskundige bepaalt te wiens laste zijn kosten komen. 
3.2.4 De verzekeringnemer is bevoegd schade tot ten hoogste f 500,– direct te laten herstellen, mits aan de maatschappij 
 een gespecificeerde reparatienota wordt overgelegd. 
3.2.5  In geval van diefstal of verduistering heeft de verzekeringnemer recht op schadevergoeding na 30 dagen na 
 de melding van de gebeurtenis bij de maatschappij en nadat de verzekeringnemer zijn eigendomsrechten aan 
 de maatschappij heeft overgedragen. 
3.2.6  de maatschappij is verplicht de eigendomsrechten van de ontvreemde goederen, nadat deze zijn teruggekregen, 
 op verzoek van de verzekeringnemer aan hem over te dragen. De verzekeringnemer is dan verplicht het 
 uitgekeerde terug te betalen onder aftrek van de kosten van herstel van eventuele beschadiging, die tijdens 
 de gebeurtenis aan de verzekerde objecten is ontstaan. 
3.3.  Vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen 
 De maatschappij vergoedt tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag: 
3.3.1  in geval van beschadiging van de kampeerwagen de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil tussen de 
 dagwaarde van de kampeerwagen onmiddellijk vóór het ontstaan van de beschadiging en de waarde van de 
 restanten; 
3.3.2  in geval van verlies van de kampeerwagen de dagwaarde daarvan onmiddellijk vóór het verlies. 
3.4.  Nieuwwaarde en vaste afschrijving kampeerwagen 
3.4.1.  In geval van beschadiging of verlies van de kampeerwagen vergoedt de maatschappij zonodig boven het op 
 het polisblad genoemde verzekerd bedrag: 
 a  in geval van beschadiging van de kampeerwagen de reparatiekosten tot ten hoogste 2/3 van de poliswaarde; 
 b  de poliswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten, indien in geval van beschadiging de reparatiekosten 
  meer bedragen dan 2/3 van de poliswaarde; 
 c  in geval van verlies de poliswaarde. 
3.4.2.  De poliswaarde van de kampeerwagen wordt als volgt vastgesteld: 
 a  in geval van schade ontstaan terwijl de kampeerwagen niet ouder is dan 48 maanden: de nieuwwaarde 
  van een kampeerwagen van een gelijk merk, type en uitvoering met dezelfde accessoires onmiddellijk vóór 
  het ontstaan van de schade; 
 b  in geval van schade ontstaan terwijl de kampeerwagen ouder is dan 48 maanden: de onder a bedoelde 
  nieuwwaarde onder aftrek van 0,75% voor iedere gehele of gedeeltelijke maand, dat de kampeerwagen ouder 
  is dan 48 maanden. 
  Indien de juiste ouderdom van de kampeerwagen niet door de verzekeringnemer kan worden aangetoond, 
  zal voor de ouderdomsbepaling worden uitgegaan van 1 juli van het jaar, waarin de kampeerwagen is 
  gebouwd. 
3.4.3  Indien de schadevergoeding volgens het bepaalde in 3.3. hoger is dan de schadevergoeding op basis van het 
 bepaalde in 3.4.1., vergoedt de maatschappijj de schade volgens het bepaalde in 3.3. 



3.4.4  Voor een vervangende kampeerwagen, als bedoeld in 2.5. vergoedt de maatschappij de schade uitsluitend 
 volgens het bepaalde in 3.3. 
3.5.  Vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de inventaris 
3.5.1  In geval van schade door beschadiging of verlies van de inventaris vergoedt de maatschappij tot ten hoogste 
 het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag het verschil tussen de waarde van de beschadigde of verloren 
 gegane zaken onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade en de waarde van de eventuele restanten. 
3.5.2  Indien de beschadigde zaken naar het oordeel van deskundige(n) voor reparatie vatbaar zijn, kan de maatschappij 
 besluiten de reparatiekosten te vergoeden. In dat geval zullen de reparatiekosten zonodig worden 
 verhoogd met een bedrag voor waardevermindering, mits deze is ontstaan door de beschadiging en niet door 
 de reparatie wordt opgeheven. 
3.5.3  Als waarde van de inventaris onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade zal worden aangehouden de 
 nieuwwaarde, waaronder wordt verstaan het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van 
 dezelfde soort en kwaliteit. 
3.5.4.  De volgende zaken zijn echter altijd op basis van dagwaarde verzekerd: 
 a  zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
 b  antennes, ter bepaling waarvan een afschrijving van 2% per maand zal worden toegepast op de nieuwwaarde. 
3.5.5  In geval van beschadiging of verlies van een televisietoestel, een videorecorder of geluidsapparatuur, wordt 
 ten hoogste 30% van het voor inventaris verzekerd bedrag vergoed. 
3.6  Onderverzekering 
 In geval van beschadiging of verlies van voortent, de aanbouw of van de inventaris, zal de maatschappij geen 
 beroep doen op onderverzekering. 
3.7.  Regeling van schade aan derden 
3.7.1  De maatschappij belast zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden 
 rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan. Zij zal daarbij de belangen van de verzekerde(n) 
 in het oog houden. 
3.7.2  Bestaat de schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van andere 
 uitkeringen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen, naar 
 keuze van de verzekerde(n), naar evenredigheid verminderd. 
3.8.  Samenloop met andere verzekeringen 
3.8.1  Indien een schade is gedekt onder een andere verzekering – onverschillig door wie, op welke wijze of wanneer 
 gesloten – is de maatschappij slechts tot schadevergoeding verplicht voor dat gedeelte van de schade, 
 waarvoor krachtens die andere verzekering geen recht op schadevergoeding bestaat. 
3.8.2  Mocht in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling voorkomen of wanneer de 
 andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn af te wikkelen, dan zal de maatschappij de 
 schade, die krachtens deze verzekering voor haar rekening komt, vergoeden, ook al zou zij zich rechtsgeldig 
 kunnen beroepen op verminderde aansprakelijkheid wegens elders lopende verzekeringen. 
 De verzekerde is in dat geval echter wel verplicht zijn rechten op de andere verzekeraar desgewenst aan de 
 maatschappij over te dragen tot ten hoogste het bedrag, waarvoor de maatschappij niet aansprakelijk is. 
3.9  Afstand van verhaalsrecht 
 De maatschappij doet afstand van haar recht op verhaal van schade aan de verzekerde goederen jegens de 
 bestuurder van het motorrijtuig, waarmee de kampeerwagen wordt verplaatst in opdracht of op verzoek van 
 de verzekerde, alsmede jegens de verzekerden, mits de schade niet is ontstaan onder omstandigheden, die 
 volgens deze voorwaarden ten opzichte van hen een uitsluitinggrond opleveren. 
3.10.  Vervaltermijn 
3.10.1  Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt, indien binnen één jaar na de schriftelijke 
 definitieve beslissing van de maatschappij tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld. 
3.10.2  In elk geval vervalt het recht op schadevergoeding, indien de aanmelding van een schade niet plaatsvindt binnen 
 vijf jaar na de gebeurtenis, tenzij de verzekeringnemer aantoont, dat hem ter zake van de te late aanmelding 
 redelijkerwijs geen verwijt treft. 
 
4. Premie 
4.1.  Premiebetaling 
4.1.1  De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de 30e dag 
 nadat zij verschuldigd worden. 
4.1.2  Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag weigert te betalen of niet binnen de gestelde termijn 
 betaalt, vindt schorsing van de dekking plaats met ingang van de eerste dag van het tijdvak, waarover dit 
 bedrag verschuldigd was. 
 De verzekeringnemer dient het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. 
4.1.3  Geen dekking wordt verleend voor de in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. 
 De dekking wordt eerst weer van kracht op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door de maatschappij. 
4.2.  Premierestitutie 
4.2.1  Uitsluitend in geval van beëindiging van deze verzekering op grond van 6.2.2 en 6.2.3 verleent de maatschappij 
 restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn. 
4.2.2  In geval van beëindiging op grond van 6.2.4 wordt de premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn 
 gereserveerd voor een nieuwe kampeerwagen- of motorrijtuigverzekering, te sluiten bij de maatschappij. 
 
5. Wijziging van de verzekering 
5.1.  Wijziging van premie en voorwaarden 
5.1.1  Indien de maatschappij haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze verzekering 
 herziet, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering aan de nieuwe tarieven of voorwaarden 
 te verlangen met ingang van een door de maatschappij te bepalen datum. 
5.1.2  De maatschappij doet van de aanpassing schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer. 
5.1.3  Indien sprake is van een premieverhoging of vermindering van de dekking, heeft de verzekeringnemer het 
 recht de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dit geval eindigt 
 deze verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar. 



 
6. Duur en einde van de verzekering 
6.1  Verzekeringsduur 
 Deze verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de op het polisblad genoemde termijnen. 
6.2.  Beëindiging 
 Deze verzekering kan worden beëindigd: 
6.2.1.  door schriftelijke opzegging door de verzekeringnemer: 
 a  per de contractsvervaldatum, mits de opzegging tenminste drie maanden voor deze datum aan de 
  maatschappij is geschied; 
 b  nadat de maatschappij een schade heeft afgewikkeld, mits de opzegging uiterlijk op de 30e dag na afwikkeling 
  is geschied met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen; 
6.2.2  door schriftelijke opzegging door de maatschappij met inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen. 
 Voorts eindigt deze verzekering, zodra: 
6.2.3  de kampeerwagen gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; de verzekeringnemer is verplicht de maatschappij 
 hiervan terstond in kennis te stellen; 
6.2.4  de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de kampeerwagen en tevens feitelijke 
 macht over de kampeerwagen verliezen; de verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht daarvan 
 binnen acht dagen mededeling te doen aan de maatschappij. 
 
7. Slotbepaling 
7.1  Adres 
 Kennisgevingen door de maatschappij aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij 
 de maatschappij bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering 
 loopt. 
 
Privacyreglement 
Uw persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en 
bestrijding van fraude en om de dienstverlening van de AEGON-groep uit te breiden. Op deze verwerking 
is de gedragscode van de brancheorganisatie van toepassing. 
Indien u geen prijs stelt op meer informatie over producten en diensten van de AEGON-groep, kunt u dit 
kosteloos schriftelijk aan AEGON melden onder antwoordnummer 6518, 8900 RV Leeuwarden. 
 
Klachten 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 
– Voor klachten of geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming of uitvoering van 
deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de Directie van AEGON Schadeverzekering N.V., 
Postbus 23005, 8900 MG Leeuwarden. 
– Indien het antwoord van de Directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting 
Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070-3338999. 
– Indien u geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandelingsprocedure, of u vindt de behandeling 
of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
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