
Algemeen
Het polisblad en de daarin genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel. Bij het sluiten van de verzekering
is AEGON er van uitgegaan, dat de gegeven inlichtingen en verklaringen juist en volledig zijn. Verzwegen gegevens en
onjuiste of onvolledige antwoorden kunnen voor AEGON een reden zijn om de nietigheid van de verzekering in te roe-
pen.

1. Begripsomschrijvingen

1.1. Verzekerden

1.1.1 de verzekeringnemer; 
1.1.2 de door verzekeringnemer gemachtigde gebruiker van de kampeerwagen; 
1.1.3 de eigenaar of houder van de kampeerwagen; 
1.1.4 de reisgenoten van bovengenoemde personen.

1.2. Kampeerwagen 

1.2.1 de in de polis omschreven vouwwagen of toercaravan in de standaarduitvoering, de daarbij behorende toe-
gevoegde zaken, alsmede de voortent en de aanbouw, alles voor zover bij de vaststelling van het verzekerde
bedrag daarmee rekening is gehouden; 

1.2.2 gedurende reparatie of revisie van de kampeerwagen is de 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.

1.3 Voortent 

de aan de kampeerwagen bevestigde voortent en tentluifel, alsmede een bij de kampeerwagen staande 
toilettent.

1.4. Aanbouw 

1.4.1 de aan de kampeerwagen bevestigde of in de directe nabijheid daarvan geplaatste radio- en televisie-anten-
nes, buitenverlichting en bordes; 

1.4.2 de niet van tentdoek vervaardigde schuurtjes, serres, luifels en toilethuisjes.

1.5 Toegevoegde zaken 

de al dan niet tot de standaarduitvoering van de vouwwagen of toercaravan behorende zaken als accessoires
en bijzondere constructies, die zich bevinden in dan wel zijn bevestigd op of aan de kampeerwagen.

1.6. Inventaris 

1.6.1 de aan de verzekerde(n) toebehorende inboedel, die zich bevindt in, op of bij de kampeerwagen, de voortent
of aanbouw;

1.6.2 de aan de verzekerde(n) toebehorende inboedel, die zich bevindt in het motorrijtuig waaraan de kampeerwa-
gen is gekoppeld. 

1.6.3. Tot de inventaris wordt niet gerekend: 
1.6.3.1 geld, geldswaardige papieren en kostbaarheden; 
1.6.3.2 tot de standaarduitrusting van de caravan behorende accessoires.

1.7. Verzekeringsgebied

1.7.1. de verzekering is van kracht: 
1.7.1.1 binnen de grenzen van Europa; 
1.7.1.2 buiten Europa, in die landen waarvoor het Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs ("groene kaart") gel-

dig is, dat behoort bij de aansprakelijkheidsverzekering van het motorrijtuig waaraan de kampeerwagen is
gekoppeld; 
de verzekering is dan ook van kracht tijdens het vervoer tussen deze landen. 

1.7.1.3 Gedurende een vakantieperiode van ten hoogste drie maanden aaneensluitend is deze verzekering van kracht
over de gehele wereld.

2. Omschrijving van de dekking

2.1. Aansprakelijkheidsverzekering 

2.1.1. Omvang van de dekking 

De verzekering dekt tijdens haar duur de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en
goederen, toegebracht met of door: 

2.1.1.1 de kampeerwagen, mits deze is ontkoppeld en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 
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2.1.1.2 de inventaris die zich bevindt in de kampeerwagen, mits deze is ontkoppeld en veilig buiten het verkeer 
tot stilstand is gekomen; 

2.1.1.3 goederen, terwijl deze worden geladen in of gelost worden uit de kampeerwagen, of het motorrijtuig 
waaraan deze is gekoppeld. 

2.1.1.4 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan goederen die de verzekerde uit welke hoofde dan 
ook onder zich heeft, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 

2.1.2 Verzekerd bedrag 

De dekking geschiedt tot ten hoogste het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag per gebeurtenis 
voor alle verzekerden tezamen. 

2.1.3. Proceskosten 

Zonodig boven het verzekerde bedrag is onder de verzekering begrepen; 
2.1.3.1 de met toestemming of op verlangen van AEGON gemaakte kosten van proces en rechtskundige bijstand; 
2.1.3.2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 
2.1.4. Zekerheidstelling 

2.1.4.1 Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelden door een overheid het stellen van een 
zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op de kampeerwagen gelegd beslag of de 
invrijheidstelling van de verzekerde(n) te verkrijgen, zal AEGON deze zekerheid verstrekken tot ten 
hoogste € 50.000,- voor alle verzekerden gezamenlijk. 

2.1.4.2 De verzekerde voor wie de zekerheid wordt gesteld dient ter zake van de gebeurtenis jegens 
AEGON aanspraak op vergoeding te hebben. 

2.1.4.3 Uitsluitend AEGON is gerechtigd over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. 
De verzekerde is verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

2.2. Verzekering tegen beschadiging of verlies van de kampeerwagen 

2.2.1. Verzekerde gebeurtenissen 

De verzekering omvat vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen door: 
2.2.1.1 brand, ontploffing, kortsluiting - ook als gevolg van eigen gebrek - en blikseminslag; 
2.2.1.2 joyriding, diefstal, oplichting, verduistering door anderen dan de verzekeringnemer, braak aan de kampeer-

wagen en schade ontstaan gedurende de tijd dat de kampeerwagen is ontvreemd: 
2.2.1.3 natuurkrachten, waaronder overstroming, hagel en storm (minimaal windkracht 7). Hiervan is echter uitge-

sloten 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 de uiterwaar-
den; 

2.2.1.4 botsing, aanrijding, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken, vandalisme, vernieling of een ander 
plotseling van buiten komend onheil, ook als gevolg van eigen gebrek van zowel de kampeerwagen als het 
motorrijtuig waaraan deze is gekoppeld. 
Schade aan glas, dat is verwerkt in de aanbouw, is uitsluitend verzekerd, indien deze schade het gevolg is van 
brand of storm.

2.2.2. Beschadiging of verlies van de kampeerwagen door enig gebrek en eigen bederf

Indien de kampeerwagen nieuw door de verzekeringnemer als eerste eigenaar bij AEGON is verzekerd, niet
ouder dan vijf jaar en geen zelfbouw-object is, omvat de verzekering tevens vergoeding van: 

2.2.2.1 schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen door enig gebrek of eigen bederf, ook al heeft dat
gebrek of bederf geen gebeurtenis als genoemd in 2.2.1 tot gevolg gehad; 

2.2.2.2 de kosten van noodzakelijk herstel van constructie- en materiaalfouten van de kampeerwagen, mits: 
a. deze kosten niet kunnen worden verhaald op de fabrikant of de leverancier van de kampeerwagen; 
b. de verzekeringnemer niet vrijwillig afstand heeft gedaan van verhaalsrecht; 
c. de fout bij het aangaan van de verzekering de verzekeringnemer niet bekend was. 
Van de verzekering is uitgesloten schade door enig gebrek of bederf van het tentdoek. Indien de leeftijd 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. 

2.2.3. Bijzondere kosten 

In geval van een gedekte gebeurtenis vergoedt AEGON zonodig boven het verzekerde bedrag: 
2.2.3.1 de redelijkerwijs gemaakte kosten van noodreparatie, berging, stalling, bewaking en vervoer naar een her-

stelbedrijf naar keuze van de verzekerde; 
2.2.3.2 bijdragen in averij-grosse; 
2.2.3.3 de in het buitenland noodzakelijk gemaakte extra kosten voor het huren van een vervangend vakantieverblijf,

indien de kampeerwagen door een verzekerde gebeurtenis verloren is gegaan, of zodanig is beschadigd dat 
deze geheel onbewoonbaar is. De vergoeding bedraagt ten hoogste € 50,- per dag met een maximum van 
€ 500,- per gebeurtenis; 

2.2.3.4 de met toestemming van AEGON gemaakte transportkosten, noodzakelijk om de kampeerwagen 
naar Nederland te repatriëren, indien het motorrijtuig waaraan de kampeerwagen is gekoppeld: 
a is gestolen; 
b door een ongeval in het buitenland verloren is gegaan; 
c zodanig is beschadigd, dat het niet meer als vervoermiddel voor de kampeerwagen kan fungeren en hier
voor ter plaatse niet door noodreparatie geschikt kan worden gemaakt. 
AEGON is slechts tot vergoeding van deze kosten gehouden voor zover de verzekeringnemer niet op grond
van andere voorzieningen vergoeding kan vorderen. 



2.2.4. Kosten van herplaatsing in Nederland 

2.2.4.1 Indien de kampeerwagen binnen Nederland door een verzekerde gebeurtenis zodanig is beschadigd dat 
herstel ter plaatse niet mogelijk is, vergoedt AEGON tevens de kosten van vervoer van het dichtstbijzijnde 
herstelbedrijf naar de standplaats waar die gebeurtenis zich heeft voorgedaan, alsmede de kosten van 
aansluiten van gas, elektriciteit en water. 

2.2.4.2 In geval van totaal verlies van de kampeerwagen, vergoedt AEGON de noodzakelijke kosten van het opstel-
len van een soortgelijke kampeerwagen op de standplaats van de oorspronkelijk verzekerde kampeerwagen
en van het opnieuw aansluiten van de onder 2.2.4.1 genoemde voorzieningen. 

2.2.4.3 Vergoeding van deze kosten van herplaatsing vindt zonodig boven het verzekerd bedrag plaats.

2.3. Verzekering tegen schade door beschadiging of verlies van de inventaris 

2.3.1. Verzekerde gebeurtenissen 

De verzekering omvat vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de inventaris door: 
2.3.1.1 brand, ontploffing, kortsluiting - ook als gevolg van eigen gebrek - en blikseminslag; 
2.3.1.2 diefstal na braak aan de kampeerwagen, dan wel diefstal van de kampeerwagen; 
2.3.1.3 iedere andere gebeurtenis, die tevens een gedekte schade aan de kampeerwagen tot gevolg heeft.

2.4. Uitsluitingen 

2.4.1. Algemeen 

De verzekering geeft geen dekking voor schade: 
2.4.1.1 die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van de verzekerde; 
2.4.1.2 veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het motorrijtuig te besturen waaraan 

de kampeerwagen is gekoppeld; 
2.4.1.3. veroorzaakt terwijl met het motorrijtuig, waaraan de kampeerwagen is gekoppeld, wordt deelgenomen 

aan:
2.4.1.3.1 snelheidswedstrijden;
2.4.1.3.2 regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden, die niet geheel binnen Nederland plaatsvinden.

Tot het deelnemen aan dergelijke wedstrijden worden ook de voorbereidingen daartoe gerekend;
2.4.1.4 veroorzaakt tijdens ander gebruik van de kampeerwagen dan door de verzekeringnemer aan

AEGON is opgegeven;
2.4.1.5 ontstaan terwijl de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig, waaraan de kampeerwagen is gekoppeld,

op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend
of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te
besturen. Indien de gemachtigde bestuurder op grond van artikel 8 lid 1 of 2 Wegenverkeerswet strafrechte-
lijk is veroordeeld of een strafrechtelijk schikkingsvoorstel heeft aanvaard, wordt dat gelijkgesteld aan de situ-
atie dat de bestuurder niet is staat was om het motorrijtuig naar behoren te besturen. De genoemde uitslui-
ting geldt niet voor de dekking Aansprakelijkheid;

2.4.1.6 door uitdroging of verwering van afdichtingsmateriaal en de dakbedekking van de kampeerwagen;
2.4.1.7 schade door geleidelijk inwerkende milieu- of weersinvloeden;
2.4.1.8 door onvoldoende onderhoud van of zorg voor de kampeerwagen en de inventaris, waaronder begrepen

schade door bevriezing van waterleidingen als gevolg van onvoldoende bescherming tegen een dergelijke
gebeurtenis;
De hiervoor 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 hem
daarvoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

2.4.1.9 ontstaan uit of veroorzaakt door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij. Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen, die door het Verbond van
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
zijn gedeponeerd onder nummer136/1981;

2.4.1.10 veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze
zijn ontstaan;

2.4.1.11 ontstaan gedurende de tijd, dat de kampeerwagen in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens een
besluit van een burgerlijke of militaire overheid.

2.4.2 Aansprakelijkheid

Voorts is van de verzekering uitgesloten schade veroorzaakt door hen, die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over de kampeerwagen hebben verschaft en door hen die - dit wetende -
de kampeerwagen zonder geldige redenen onder zich hebben.

2.4.3. Beschadiging of verlies van de kampeerwagen

Voorts is van de verzekering uitgesloten schade of verlies van de verzekerde objecten ontstaan:
2.4.3.1 terwijl de gemachtigde bestuurder van het motorrijtuig waaraan de kampeerwagen is gekoppeld

op het moment van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig
bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het
motorrijtuig naar behoren te bestuderen.

2.4.3.2 door verduistering, oplichting, joyriding en diefstal, voor zover die het gevolg is van aan de
verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor die objecten.



3. Schade

3.1. Verplichtingen van de verzekerden

3.1.1. Zodra de verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor AEGON tot schadevergoeding
kan leiden, is hij verplicht:

3.1.1.1 die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan AEGON te melden;
3.1.1.2 zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van AEGON zou kunnen

schaden;
3.1.1.3 alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan AEGON op te geven en de op de schade

betrekking hebbende bescheiden onverwijld aan haar door te zenden;
3.1.1.4 in geval van oplichting, verduistering, vernieling, joyriding, diefstal van of braak aan de

kampeerwagen of een meeverzekerd object onmiddelijk aangifte te doen bij de politie.
3.1.2 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien de verzekerde deze verplichtingen niet is nagekomen en daar-

door de belangen van AEGON heeft geschaad, of bij schade onjuiste gegevens heeft verstrekt.

3.2. Regeling van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen en de inventaris

3.2.1 Indien de schade meer bedraagt dan € 225,-, is de verzekeringnemer verplicht AEGON in de gelegenheid te
stellen de schade door een deskundige te laten opnemen, alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

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 de beide deskundigen, benoemen zij gezamenlijk een derde des-

kundige, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn.
De kosten van de derde deskundige komen voor rekening van AEGON.

3.2.4 In geval van oplichting, verduistering of diefstal van de kampeerwagen heeft de verzekeringnemer recht op
schadevergoeding na 30 dagen na de melding van de gebeurtenis bij AEGON en nadat de eigendomsrechten
aan AEGON zijn overgedragen. 

3.2.5 AEGON verplicht zich de eigendomsrechten van de ontvreemde goederen, nadat deze zijn teruggekregen, op
verzoek van verzekeringnemer aan deze over te dragen. De verzekeringnemer is dan verplicht het uitgekeer-
de terug te betalen onder aftrek van de kosten van herstel van de eventuele beschadiging, die tijdens de
gebeurtenis aan de verzekerde objecten is ontstaan.

3.3. Vergoeding van schade door beschadiging of verlies van de kampeerwagen 

AEGON vergoedt tot ten hoogste het op het polisblad genoemd verzekerde bedrag in geval van: 
3.3.1 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 verlies van de kampeerwagen, de dagwaarde daarvan onmiddelijk vóór het verlies.

3.4. Nieuwwaarde en vaste afschrijving kampeerwagen

3.4.1 De volgende bepalingen gelden uitsluitend in geval van beschadiging of verlies van de kampeerwagen, mits 
deze niet ouder is dan 48 maanden. 

3.4.2. In geval van beschadiging of verlies van de kampeerwagen vergoedt AEGON zonodig boven het op het polis-
blad genoemde verzekerde bedrag: 

3.4.2.1 in geval van beschadiging van de kampeerwagen de reparatiekosten tot ten hoogste 2/3 van de 
poliswaarde; 

3.4.2.2 de poliswaarde onder aftrek van de waarde van de restanten, indien in geval van beschadiging de reparatie-
kosten meer bedragen dan 2/3 van de poliswaarde; 

3.4.2.3 in geval van verlies de poliswaarde. 
3.4.3. De poliswaarde van de kampeerwagen wordt als volgt vastgesteld: 
3.4.3.1 in geval van schade ontstaan terwijl de kampeerwagen niet ouder is dan 12 maanden: 

de nieuwwaarde van een kampeerwagen van gelijk merk, type en uitvoering met dezelfde toegevoegde 
zaken onmiddelijk vóór het ontstaan van de schade; 

3.4.3.2 in geval van schade ontstaan terwijl de kampeerwagen ouder is dan 12 maanden doch niet ouder dan 
48 maanden: de onder 3.4.3.1 bedoelde nieuwwaarde onder aftrek van 0,75% voor iedere gehele of gedeel-
telijke maand, dat de kampeerwagen ouder is dan 12 maanden. 
Indien de juiste ouderdom van de kampeerwagen niet door verzekeringnemer kan worden aangetoond, zal 
voor de ouderdomsbepaling worden uitgegaan van 1 juli van het jaar, waarin de kampeerwagen is gebouwd. 

3.4.4 Indien de schadevergoeding volgens het bepaalde in 3.3 hoger is dan de schadevergoeding op basis van het
bepaalde in 3.4.2, dan vergoedt AEGON de schade volgens het bepaalde in 3.3. 

3.4.5 Voor een kampeerwagen die op het moment van de schade ouder is dan 48 maanden en voor een vervan-
gende kampeerwagen als bedoeld in 1.2.2, vergoedt AEGON 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 AEGON tot ten hoogste het op 
het polisblad genoemde verzekerde bedrag het verschil tussen de waarde van de beschadigde of verloren
gegane zaken onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade en de waarde van eventuele restanten. 



3.5.2 Indien de beschadigde zaken naar het oordeel van de deskundige(n) voor reparatie vatbaar zijn, kan 
AEGON 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 nodig voor het verkrijgen van nieuwe zaken van 
dezelfde soort en kwaliteit. 

3.5.4. Op basis van dagwaarde zijn echter altijd verzekerd: 
3.5.4.1 zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
3.5.4.2 antennes, ter bepaling waarvan een afschrijving van 2% per maand zal worden toegepast op de nieuwwaar-

de. 
3.5.5 In geval van beschadiging of verlies van een televisietoestel, videorecorder of geluidsapparatuur, wordt ten 

hoogste 30% van het voor inventaris verzekerde bedrag vergoed.

3.6 Onderverzekering

In geval van beschadiging of verlies van de voortent, de aanbouw of van de inventaris, zal AEGON geen
beroep doen op onderverzekering.

3.7. Regeling van schade aan derden 

3.7.1 AEGON belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtst-
reeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan. Zij zal daarbij de belangen van de verzeker-
den steeds in het oog houden. 

3.7.2 Indien de schadevergoeding bestaat uit periodieke uitkeringen en de waarde daarvan met inachtneming van
andere uitkeringen hoger is 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. Eigen risico

3.8.1 Indien volgens de polis een eigen risico geldt, wordt dit op het vastgestelde schadebedrag in mindering
gebracht. De verzekeringnemer is verplicht een door AEGON voorgeschoten eigen risico na opgave terstond
terug te betalen. 

3.8.2. Dit eigen risico vindt echter geen toepassing in geval van: 
3.8.2.1 vergoeding van schaden of kosten, gedekt krachtens de aansprakelijkheidsverzekering; 
3.8.2.2 vergoeding van de schade of kosten door beschadiging of verlies van de kampeerwagen of de inventaris door

een andere gebeurtenis dan genoemd in 2.2.1.4, 2.2.2 of 2.3.1.3.

3.9. Samenloop met andere verzekeringen 

3.9.1 Indien een schade is gedekt onder een andere verzekering - ongeacht door wie, op welke wijze of wanneer
gesloten - is AEGON slechts tot schadevergoeding verplicht voor dat gedeelte van de schade, waarvoor krach-
tens die andere verzekering geen recht op schadevergoeding bestaat. 

3.9.2 Mocht in de voorwaarden van die andere verzekering een soortgelijke bepaling zijn opgenomen of wanneer
de andere verzekeraar weigert de schade binnen een redelijke termijn af te wikkelen, dan zal AEGON de scha-
de vergoeden die krachtens deze verzekering voor haar rekening komt, ook al zou zij zich rechtsgeldig kunnen
beroepen op verminderde aansprakelijkheid wegens elders lopende verzekeringen. 

3.9.3 De verzekerde is in dat geval verplicht zijn rechten op de andere verzekeraar desgewenst aan AEGON over te
dragen tot ten hoogste het bedrag, waarvoor AEGON niet aansprakelijk is.

3.10. Verhaalsrecht 

AEGON zal geen gebruik maken van haar verhaalsrecht voor schade aan de verzekerde goederen tegenover: 
3.10.1 de bestuurder van het motorrijtuig waarmee de kampeerwagen wordt verplaatst in opdracht of op verzoek

van de verzekerde; 
3.10.2 de verzekerden, mits de schade niet is ontstaan onder omstandigheden die volgens de voorwaarden ten

opzichte van hen een uitsluitingssgrond opleveren.

3.11. Verval van rechten 

3.11.1 Indien na een schriftelijke beslissing van AEGON over een verzoek tot schadevergoeding hiertegen niet bin-
nen 1 jaar bezwaar is gemaakt, vervalt het recht deze beslissing aan te vechten. 

3.11.2 Elk uit de verzekering voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt, indien de aanmelding van een scha-
de niet binnen 5 jaar na de gebeurtenis plaatsvindt. Deze termijn geldt niet voor de verzekerde, die ter zake
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 in de schorsingsperiode plaatsvindende gebeurtenissen. De dekking wordt
eerst weer van kracht op de dag na ontvangst van het verschuldigde bedrag door AEGON.



4.2. Premierestitutie

AEGON verleent restitutie van premie over de nog niet verstreken verzekeringstermijn uitsluitend in het geval
van tussentijdse beëindiging van de verzekering: 

4.2.1 door AEGON; 
4.2.2 wegens opheffing of beëindiging van het bedrijf of beroep van de verzekeringnemer anders dan door faillis-

sement; 
4.2.3 wegens overlijden van de verzekeringnemer; 
4.2.4 doordat de kampeerwagen gewoonlijk in het buitenland wordt gestald.

5. Wijzigingen

5.1. Algemene wijzigingen van premie en voorwaarden 

5.1.1 Indien AEGON haar tarieven of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde aard als deze herziet, is zij
gerechtigd deze aan te passen aan de nieuwe tarieven of voorwaarden met ingang van een door haar te bepa-
len datum. AEGON doet van de aanpassingen schriftelijk mededeling aan de verzekeringnemer. 

5.1.2 Is er sprake van premieverhoging of vermindering van de dekking, dan heeft de verzekeringnemer het recht
de aanpassing te weigeren binnen 30 dagen nadat hem daarvan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt
de verzekering aan het einde van het lopende verzekeringsjaar. 

5.1.3 De verzekering kan niet worden beëindigd, als de aanpassing van de tarieven voortvloeit uit wettelijke regelingen.

6. Duur en einde van de verzekering

6.1 Duur van de verzekering

De verzekering is aangegaan en wordt verlengd overeenkomstig de in de polis genoemde termijnen.

6.2 Einde van de verzekering

De verzekering eindigt:
6.2.1. door schriftelijke opzegging door verzekeringnemer of door AEGON:
6.2.1.1 per de contractvervaldatum, met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden;
6.2.1.2 na een schademelding, mits de opzegging heeft plaatsgevonden uiterlijk op de 30e dag nadat AEGON een 

schadeuitkering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen;
6.2.1.2 in geval van een onware opgave door de verzekeringnemer, met een opzegtermijn van ten minste 14 dagen.
6.2.2 zodra de situatie zoals omschreven in 2.3.1 (opzet), 2.3.5 (gebruik van alcoholische drank of enig bedwelmend

of opwekkend middel) of 3.1.5 (met opzet onjuiste gegevens verstrekken) zich voordoet;
6.2.3 zodra de kampeerwagen gewoonlijk in het buitenland wordt gestald; de verzekeringnemer is verplicht 

AEGON hiervan terstond in kennis te stellen; 
6.2.4 indien de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij de kampeerwagen en tevens

de feitelijke macht over de kampeerwagen verliezen; de verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht 
daarvan binnen 8 dagen aan AEGON mededeling te doen.

7. Overige bepalingen

7.1 Adres

Kennisgevingen door AEGON aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatste bij AEGON
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt.

7.2 Verwerking Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door AEGON Schade Bedrijven 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.

7.3 Klachten

Klachten naar aanleiding van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
-  de directie van AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag (telefoonummer 070 - 344 32 10).
Wanneer het oordeel van AEGON voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot:
- Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag (telefoonnummer 070 - 333 89 99).

7.4 Geschillen

Rechtsvorderingen die voorvloeien uit of in samenhang met onderhavige overeenkomst dienen te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

7.5 Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst zelf is Nederlands recht van toepassing.


