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Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:
- voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen;
- als aanvulling op en met inachtneming van de
Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden.

Artikel 1. Omschrijving van begrippen in deze
verzekering

1.1. Verzekerden
De verzekeringnemer en zij, die door hem uitdrukkelijk
of stilzwijgend gemachtigd zijn van de caravan gebruik
te maken.

1.2. Caravan
De in het polisblad omschreven caravan met
onderdelen en toebehoren, mits gemonteerd in of aan
die caravan, voor zover niet vallende onder de aanbouw.

1.3. Aanbouw
Televisie- en radio-antennes, bordes, buitenverlichting,
toilethuisje en - ingeval hierin geen tentdoek is verwerkt
- schuurtje en serre, een en ander mits bevestigd aan
of geplaatst bij de caravan, alsmede de bij de caravan
behorende voortent en luifel.

1.4. Inboedel
De in de caravan of in de aanbouw aanwezige losse
goederen, die behoren tot de particuliere huishouding
van de verzekerden, voor zover niet vallende onder de
aanbouw. Onder inboedel wordt niet begrepen geld,
geldswaardige papieren en kostbaarheden.

1.5. Nieuwwaarde
De prijs van naar soort en kwaliteit gelijkwaardige
nieuwe goederen.

1.6. Wettelijke aansprakelijkheid
De wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan
personen en goederen - met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade - die met of door de caravan,
aanbouw of inboedel wordt toegebracht, nadat de
caravan ontkoppeld en buiten het verkeer tot stilstand
is gekomen.

1.7. Bestuurder
Degene die, gezeten achter het stuur, het trekkende
motorrijtuig metterdaad bestuurt.

1.8. Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 m per seconde.

1.9. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Artikel 2. Dekkingsgebied

2.1. Indien het in het polisblad omschreven soort
caravan een toercaravan is en door de maatschappij
voor het trekkende motorrijtuig tenminste het risico van
Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd, is het
dekkingsgebied zoals omschreven bij het
motorrijtuigrisico van toepassing.

2.2. Indien het in het polisblad omschreven soort
caravan een toercaravan is en het trekkende
motorrijtuig niet bij de maatschappij is verzekerd, dan
is de dekking van kracht in Europa, Aziatisch Turkije,
Israël, Marokko en Tunesië.

2.3. Is het in het polisblad omschreven soort caravan
een stacaravan, dan is de verzekering van kracht voor
gebeurtenissen in Nederland, België en Luxemburg,
alsmede Duitsland tot maximaal 100 km. van de
Nederlandse grens.

Artikel 3. Afstand verhaalsrecht

De maatschappij doet afstand van haar eventuele
verhaalsrechten ter zake van de door haar betaalde
vergoeding jegens de verzekerden en de bestuurder,
die uitdrukkelijk of stilzwijgend door de
verzekeringnemer werd gemachtigd tot het trekken van
de caravan, mits de schade niet ontstaan is onder
omstandigheden die blijkens de
verzekeringsvoorwaarden een uitsluitingsgrond
opleveren.

Artikel 4. Einde van de verzekering

Naast de in de Algemene voorwaarden of in de
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de
dekking:

a. zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen
ophouden belang te hebben bij de caravan en tevens de
feitelijke macht erover verliezen;

b. indien:
- de verzekering een toercaravan betreft, wanneer deze
in de regel in het buitenland wordt gestald;
- de verzekering een stacaravan betreft, wanneer deze
wordt geplaatst buiten het geldigheidsgebied;

c. zodra de maatschappij op basis van totaal verlies de
schade aan de caravan heeft vergoed.

De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht
de maatschappij van de in lid a en b genoemde
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gevallen onmiddellijk kennis te geven.

5.1. Cascodekking

5.1.1. De verzekering dekt de verzekeringnemer
tegen schade aan en verlies van:

a. de caravan,

en

b. de aanbouw, door: - brand, ontploffing, kortsluiting of
blikseminslag ook wanneer een eigen gebrek van de
caravan de oorzaak is;
- diefstal, braak, joyriding, oplichting of verduistering
door anderen dan de verzekeringnemer;
- storm;
- vallend gesteente, instorting, aardbeving,
aardverschuiving, vulkanische uitbarsting;
- botsing, omslaan, van de weg of te water geraken,
tijdens het gebruik van de caravan in het verkeer, ook
wanneer een eigen gebrek van de caravan de oorzaak
is; voor deze verzekering wordt onder verkeer verstaan
het verplaatsen van de caravan door middel van een
trekkend motorrijtuig waaraan de caravan is gekoppeld.

5.1.2 De inboedel (mits hiervoor in het polisblad, een
afzonderlijke som is verzekerd) door:

- brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, ook
indien eigen gebrek de oorzaak is;
- storm;
- diefstal of verduistering, echter alleen in geval van
diefstal of verduistering van de gehele caravan of van
diefstal na braak aan de caravan of de aanbouw;
- vallend gesteente, instorting, aardbeving,
aardverschuiving vulkanische uitbarsting;
- botsing, omslaan, van de weg of te water geraken,
tijdens gebruik van de caravan in het verkeer ook
wanneer eigen gebrek van de caravan de oorzaak is.

Schade aan en verlies van de inboedel wordt slechts
vergoed indien en voorzover deze schade of dit verlies
niet krachtens een andere polis is verzekerd.

5.2. Wettelijke aansprakelijkheid
De verzekering dekt mede de wettelijke
aansprakelijkheid van de verzekerden en wel voor alle
verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het
polisblad genoemde verzekerde bedrag per
gebeurtenis. Aansprakelijkheid wegens schade aan
goederen, die een verzekerde toebehoren, die hij onder
zich heeft of die met de caravan worden vervoerd, is van
deze medeverzekering uitgesloten.
Dit risico is slechts gedekt indien en voor zover het niet
elders is verzekerd.

Artikel 6. Uitsluitingen

De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd:

a. indien de caravan was verhuurd of voor andere dan
recreatieve doeleinden werd gebruikt;

b. indien de bestuurder van het motorrijtuig waaraan de
caravan was gekoppeld ten tijde van de gebeurtenis
onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of
enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij geacht moest worden niet in staat te zijn een
motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem
dit door de wet of de overheid is verboden;

c. indien de schade mogelijk is geworden doordat de
verzekerde, in andere hoedanigheid dan bestuurder van
het motorrijtuig, onder invloed verkeerde van
alcoholhoudende dranken of enig bedwelmend of
opwekkend middel. Van het onder invloed zijn van
alcoholhoudende dranken is, in de zin van deze polis,
in ieder geval sprake indien het bloedalcoholgehalte ten
tijde van de schade of het ongeval 0,8‰ of hoger was
dan wel indien het ademalcoholgehalte 350 microgram
of hoger was;

d. indien de bestuurder van het motorrijtuig waaraan de
caravan was gekoppeld ten tijde van de gebeurtenis
niet in het bezit was van een geldig, voor het trekkende
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;

e. indien de bestuurder van het motorrijtuig waaraan de
caravan was gekoppeld door een vonnis de
bevoegdheid had verloren een motorrijtuig te besturen;

f. indien de schade door opzet van een verzekerde is
veroorzaakt;

g. indien de schade is veroorzaakt door neerslag
(regen-hagel-sneeuw);

h. voor schade aan de caravan, aanbouw of inboedel
als gevolg van langzaam werkende invloeden of
milieuverontreiniging;

i. voor schade aan de caravan, aanbouw of inboedel als
gevolg van slecht onderhoud van en/of onvoldoende
zorg voor de caravan of aanbouw;

j. voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Voor de betekenis van de begrippen in deze uitsluiting
gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond
van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij
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de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den
Haag zijn gedeponeerd onder het nummer 136/1981;

k. voor schade veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan.

De uitsluitingen genoemd onder a t/m f gelden niet voor
de verzekerde die aantoont, dat de hierin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

Artikel 7. Omvang schadevergoeding

7.1. Caravan en aanbouw

7.1.1. Reparatiekosten/dagwaarde

7.1.1.1. In geval van schade aan de caravan of de
aanbouw vergoedt de maatschappij uitsluitend de
noodzakelijke reparatiekosten. Tenzij anders is
overeengekomen vindt geen vergoeding van
reparatiekosten plaats alvorens de reparatie blijkens
een over te leggen nota daadwerkelijk is uitgevoerd.

7.1.1.2. Indien de reparatiekosten meer bedragen dan
het verschil in de waarden van de caravan of de
aanbouw onmiddellijk vóór en na het ontstaan van de
schade, vergoedt de maatschappij het verschil tussen
deze waarden.

7.1.1.3. Bij verlies van de caravan of de aanbouw
vergoedt de maatschappij de waarde van het
verzekerde object onmiddellijk vóór het ontstaan van de
schade.

Voor de caravan vergoedt de maatschappij ten hoogste
de hiervoor verzekerde som; voor de aanbouw wordt ten
hoogste 15% van deze verzekerde som uitgekeerd.

7.1.2. Vaststelling van de waarde van de caravan op
basis van nieuwwaarde en vaste afschrijving

De in artikel 7.1.1.2 en 7.1.1.3 bedoelde waarde van de
caravan onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade
wordt - indien dit voor de verzekeringnemer gunstiger is
- vastgesteld op de alsdan geldende nieuwwaarde
onder aftrek van de navolgende percentages:

- gedurende 3 jaar na de datum, waarop de caravan
nieuw werd afgeleverd 0%;
- gedurende de volgende jaren 2% per maand.

Is de datum waarop de caravan nieuw werd afgeleverd
niet aan te tonen, dan zal als afleveringsdatum worden

aangenomen 1 juli van het jaar waarin de caravan werd
gebouwd.

Indien de reparatiekosten van de caravan meer
bedragen dan 2/3 van de waarde van de caravan als
hiervoor vastgesteld, kan de verzekeringnemer
aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal
verlies als bedoeld in artikel 7.1.1.2.

Mits bij het sluiten van de verzekering de nieuwwaarde
van de caravan juist is opgegeven, kan de met
inachtneming van deze nieuwwaarde- en
afschrijvingsregeling vastgestelde schadevergoeding de
verzekerde som voor de caravan overtreffen.

7.2. Inboedel
In geval van schade aan of verlies van de inboedel
geschiedt de vaststelling van de schadevergoeding op
basis van de nieuwwaarde. Met waardevermindering
door slijtage of veroudering wordt slechts rekening
gehouden, indien bedoelde waardevermindering vóór
het ontstaan van de schade reeds meer dan 60%
bedroeg. In geval van schade die naar behoren kan
worden gerepareerd, behoeft de maatschappij alleen de
noodzakelijke reparatiekosten te vergoeden.
Tenzij anders is overeengekomen vindt geen vergoeding
van reparatiekosten plaats alvorens de reparatie
blijkens een over te leggen nota daadwerkelijk is
uitgevoerd. De maatschappij vergoedt voor de inboedel
ten hoogste de hiervoor verzekerde som.

7.3. Onderverzekering
Ten aanzien van de aanbouw en de inboedel zal de
maatschappij geen beroep doen op onderverzekering.

7.4.Vergoeding overige schade
De maatschappij vergoedt, ook boven de verzekerde
som:

a. Vervangend vakantieverblijf

De kosten van het huren van een vervangende caravan
of een ander vakantieverblijf om de geplande vakantie
aan te vangen of voort te zetten indien de caravan door
een verzekerde gebeurtenis verloren gaat of zodanig
wordt beschadigd dat deze niet gebruikt kan worden.
Deze kosten worden vergoed tot ten hoogste EUR 115
per dag met een maximum van EUR 1.150 per
gebeurtenis;

b. Kosten van berging, opruiming, bewaking,
vervoer en heraansluiting

De in verband met een gedekte schade noodzakelijke
kosten van berging, opruiming, bewaking en vervoer van
de caravan naar een door de verzekeringnemer te
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bepalen adres en - indien de verzekering betrekking
heeft op een stacaravan - de kosten van het
terugbrengen van de caravan naar de plaats, waar deze
beschadigd werd, het aldaar herplaatsen van de
caravan en het opnieuw aansluiten van telefoon,
centraal antennesysteem, elektriciteit, gas,
waterleiding en riolering.
Bovendien vergoedt de maatschappij, indien de
verzekering betrekking heeft op een stacaravan en de
verzekeringnemer schadeloos is gesteld wegens totaal
verlies van de caravan, - ook boven de verzekerde som
-, de kosten van het opstellen op de plaats van de
verloren gegane caravan van een gelijksoortige caravan
van ongeveer dezelfde grootte en de kosten van het
aldaar opnieuw aansluiten van de hierboven genoemde
voorzieningen.

c. Repatriëringskosten

De kosten van vervoer van de caravan naar Nederland
indien het trekkende motorrijtuig in het buitenland
verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat het
noodzakelijk is dit motorrijtuig naar Nederland te
transporteren. Deze kosten worden niet vergoed indien
voor dit vervoer een beroep kan worden gedaan op een
andere voorziening.
De verzekeringnemer dient over de wijze van het vervoer
vooraf overleg te plegen met de maatschappij.

d. Proceskosten

d.1. de kosten van het onder leiding van de
maatschappij gevoerde verweer in en buiten rechte
tegen aanspraken, ook indien deze ongegrond zijn;

d.2. de proceskosten, alsmede de wettelijke rente over
het door de verzekering gedekte gedeelte van de
hoofdsom, indien is geprocedeerd onder leiding van de
maatschappij;

d.3. de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen
van de maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafproces.

Artikel 8. Eigen risico

Indien in het polisblad een eigen risico per gebeurtenis
is vermeld, geldt dit eigen risico voor schade aan of
verlies van de caravan, de aanbouw en de inboedel.

Er geldt evenwel geen eigen risico:

a. indien de schade uitsluitend bestaat in schade aan
één of meer ruiten en eventuele schade, ontstaan door
scherven van die ruit(en);

b. voor schade ontstaan door:
- brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting;
- diefstal, poging tot diefstal of verduistering;
- botsing met wild, vogels of loslopende dieren, voor
zover de schade door die botsing is toegebracht;
- storm;
- aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend
gesteente, instorting, aardverschuiving


