
ALGEMEEN
Deze bepalingen zijn voor alle onderdelen van toepassing

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Aan- en bijbouw
1. Tot aan- en bijbouw worden gerekend:

a. voortenten en luifels, fietsdragers, stabilisatoren en diefstalbeveiliging;
b. antennes, zonnepanelen, buitenverlichting, bordessen, schuurtjes, serres,

toilethuisjes/toilettenten en bijzettentjes, die aan de caravan worden
bevestigd of in de onmiddellijke nabijheid van de caravan worden
geplaatst.

Audiovisuele apparatuur
2. Tot audiovisuele apparatuur worden gerekend: beeld-, geluids-, ontvangst- en

zendapparatuur (maar geen mobiele telefoons), computerapparatuur vast
opgesteld in een stacaravan

Inventaris/inboedel
3. Onder inventaris en inboedel worden verstaan alle zaken die krachtens hun

aard en bestemming gebruikt worden tijdens kamperen en niet behoren tot de
standaarduitrusting.
Hiertoe worden in ieder geval niet gerekend:
a. geld, geldwaardig papier en sieraden;
b. kleding, (zonne)brillen en horloges;
c. foto- en videoapparatuur, fietsen en telecommunicatieapparatuur;
d. computerapparatuur, behoudens indien vast opgesteld in een stacaravan.

Caravan
4. Onder caravan wordt verstaan:

a. toercaravan, al dan niet met inklapbare harde wanden, respectievelijk
opzetunit, met de daarbij behorende uitrusting, zoals door de fabrikant of
importeur standaard is geleverd;

b. vouwwagen met wanden van tentdoek, met de daarbij behorende
uitrusting, zoals door de fabrikant of importeur standaard is geleverd;

c. stacaravan: een caravan op een vaste staanplaats met de daarbij
behorende uitrusting, zoals door de fabrikant of importeur standaard is
geleverd; Een toercaravan, die als stacaravan wordt gebruikt, wordt
daarmee gelijkgesteld. Deze gelijkstelling geldt uitsluitend op de vaste
staanplaats;

d. aanhangwagen: aanhangwagen uitsluitend voor recreatief gebruik,
respectievelijk bestemd voor vervoer van huisdieren of grote recreatie
goederen zoals een boot.

Schadegebeurtenis
5. Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waardoor

een aanspraak op schadevergoeding ontstaat, zoals nader omschreven in de
bijzondere voorwaarden;

Nieuwwaarde
6. Nieuwwaarde is het, eventueel door indexering aangepaste, verzekerd bedrag

volgens het polisblad ten tijde van de schadegebeurtenis. Indexering van het
verzekerd bedrag vindt alleen plaats bij een verzekering met 5 respectievelijk
10 jaar nieuwwaardedekking. Zolang de caravan niet ouder is dan 8 jaar
respectievelijk 13 jaar wordt het verzekerd bedrag (en de premie) jaarlijks
aangepast overeenkomstig het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie,
volgens de berekening door het CBS. Het verzekerd bedrag van inboedel/
inventaris wordt niet geïndexeerd.

Dagwaarde
7. Onder dagwaarde wordt verstaan, de nieuwwaarde verminderd met een

bedrag wegens slijtage en veroudering op het moment onmiddellijk vooraf-
gaand aan de schadegebeurtenis. De dagwaarde wordt zonodig vastgesteld
door een expert.

Unigarant
8. Unigarant N.V. Postbus 50.000, 7900 RP, Hoogeveen, als gevolmachtigde

van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen.
Verzekerde
9. Verzekerde is:

a. degene, op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
b. degene, die door verzekeringnemer is gemachtigd de verzekerde zaken te

gebruiken.

ARTIKEL 2. GRONDSLAG
Het door verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier en direct of later door
hem verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen vormen de grondslag van de
verzekering.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Bij de aanvraag van deze verzekering vraagt Unigarant om persoonsgegevens.
Deze gegevens gebruikt Unigarant voor het accepteren van de aanvraag, het
uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. Ook kan Unigarant deze gegevens gebruiken om informatie te
verstrekken over relevante producten en diensten. Als geen prijs gesteld wordt op
informatie over andere producten of diensten, dan kan dit schriftelijk worden
gemeld aan Unigarant.

ARTIKEL 4. VERZEKERINGSGEBIED
De verzekering is van kracht voor een:
1. toercaravan, vouwwagen, aanhangwagen in Nederland en gedurende

maximaal 6 maanden aaneen per jaar in geheel Europa en in de niet-
Europese landen aan de Middellandse Zee;
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BELANGRIJK!
Voor hulp in Nederland Unigarant Hulpverlening: 0592-390545
Voor hulp in het buitenland Unigarant Alarmcentrale: 31 - 703145150
Diefstal direct melden bij de VAR-helpdesk: 071-3641777

Waarborgsom
g. een door een overheid verlangde geldelijke zekerheid ter waarborging van

de rechten van benadeelden. Unigarant zal een waarborgsom deponeren
van ten hoogste € 12.000,-. Verzekerde is verplicht Unigarant te
machtigen over de waarborgsom te beschikken, zodra deze wordt
vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbeta-
ling te verkrijgen.

Berging
h. kosten van wegruiming van de verzekerde zaken, alsmede verwijderings-

bijdragen.

INVENTARIS EN INBOEDEL

ARTIKEL 15. DEKKING
De inventaris en/of inboedel zijn verzekerd tegen de risico’s als genoemd in artikel
13, echter:
1. schade aan kampeermeubelen is uitsluitend verzekerd indien zij zich

bevinden in, danwel in de onmiddellijke nabijheid van de caravan;
2. diefstal uit de caravan is alleen verzekerd indien er sporen van braak aan de

buitenzijde van de caravan aanwezig zijn;
3. computerapparatuur is alleen verzekerd mits het zich in de (sta)caravan

bevindt. er is geen dekking voor eigen gebrek (artikel 13.3.).

ARTIKEL 16. SCHADEVERGOEDING
Bij schade aan inventaris of inboedel vindt vergoeding plaats op basis van
nieuwwaarde. Voor zaken waarvan de dagwaarde op het moment van de gebeurte-
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nis minder bedraagt dan 50% van de nieuwwaarde vindt vergoeding plaats op basis
van dagwaarde, maar nooit meer dan het verzekerd bedrag.
In geval van schade aan of verlies van audiovisuele apparatuur wordt in totaal
nimmer meer dan 30% van het voor inventaris respectievelijk inboedel verzekerd
bedrag vergoed met een maximum van •  1500,- per schadegebeurtenis. Voor
computerapparatuur, vast opgesteld in een stacaravan wordt maximaal € 250,-
vergoed.

RECHTSBIJSTAND

ARTIKEL 17. DEKKING
Verzekerden hebben met betrekking tot de verzekerde caravan aanspraak op door
ANWB Rechtshulp te verlenen rechtsbijstand, inclusief de noodzakelijk te maken
kosten, of van door haar in te schakelen deskundigen en advocaten terzake van:
1. verhaal van schade veroorzaakt aan de caravan door een wettelijk

aansprakelijke derde;
2. contracten, dat wil zeggen: verzekering, koop, garantie, reparatie, onderhoud,

stalling en financiering;
3. strafzaken, wanneer de verzekerde vervolgd wordt wegens een strafbaar feit

in direct verband met de caravan;
4. een zaak als genoemd in dit artikel met een bedrag van minimaal € 150,-.

ARTIKEL 18. GESCHILLEN
Indien er een geschil ontstaat over de behandeling van de zaak, kan de verzekerde
een beroep doen op de voor rechtsbijstandverzekeringen gebruikelijke geschillen-
regeling.



2. stacaravan in de Benelux, alsmede in Duitsland tot ten hoogste 150 km van
de Nederlandse grens.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
Voorkoming van schade
1. a. Verzekerde dient dermate zorgvuldig met zijn caravan, aan- en bijbouw en

de daarbij behorende inventaris of inboedel om te gaan dat schade zoveel
mogelijk wordt voorkomen en/of beperkt.

b. Indien de caravan onbeheerd wordt achtergelaten op eigen terrein, langs
de openbare weg of anderszins dient de caravan beveiligd te zijn tegen
diefstal door middel van een SCM-goedgekeurd disselslot en/of wielkiem.
Waar mogelijk dient de caravan tevens door middel van een kettingslot of
een beugelslot aan een aard- of nagelvast voorwerp te worden bevestigd.

c. De audiovisuele apparatuur in de caravan dient tijdens het reizen met de
caravan, respectievelijk het geparkeerd staan van de caravan op of langs
de openbare weg, uit het zicht te zijn opgeborgen. Buiten deze periode
(tijdens stalling) dienen deze zaken uit de caravan verwijderd te zijn.

d. De caravan dient gestald te worden in een goed afgesloten en/of
bewaakte ruimte en zich zo kort mogelijk buiten de (winter-)stalling te
bevinden. Daarbij zijn bepalend de gemeentelijke verordeningen omtrent
de maximale duur van het achterlaten van caravans op of langs de
openbare weg.

e. Bij te verwachten hoge waterstand dienen de verzekerde zaken veilig-
gesteld te worden.

f . De sanitaire- en verwarmingsinstallatie dient tijdig beschermd te worden
tegen bevriezing.

Wijziging
2. Unigarant direct kennisgeven van het in gebruik nemen van een andere

caravan.
3. Binnen 7 dagen aan Unigarant kennisgeven:

a. van veranderingen, waardoor het risico wijzigt;
b. van adresverandering van de verzekeringnemer.

Schade
4. Terstond, maar in ieder geval binnen 14 dagen:

a. een schadegebeurtenis bij Unigarant melden;
b. het schadeaangifteformulier ingevuld en ondertekend aan Unigarant

zenden;
c. alle ter zake ontvangen bescheiden aan Unigarant doorzenden;
d. alle door of namens Unigarant gevraagde inlichtingen verstrekken en alle

door of namens Unigarant gegeven aanwijzingen opvolgen;
e. Unigarant de mogelijkheid bieden de schade te onderzoeken, voordat

herstel of vervanging plaatsvindt;
f . zich onthouden van alles wat de rechten of belangen van Unigarant kan

benadelen.
5. Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerde caravan

Unigarant hiervan direct op de hoogte stellen. Van de vermissing moet
tevens direct aangifte bij de politie worden gedaan.

Niet nagekomen verplichtingen
Indien verzekerde zijn verplichtingen als omschreven in dit artikel niet is nageko-
men, is de schade niet verzekerd tenzij wordt aangetoond dat de belangen van
Unigarant hierdoor niet zijn geschaad.

ARTIKEL 6. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is schade:
Molest
1. een schadegebeurtenis die is veroorzaakt door of ontstaan uit en/of

verergerd is door: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en/of muiterij van leden van enige gewapende macht zoals
nader omschreven in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland  is gedeponeerd op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondis-
sementsrechtbank te ‘s-Gravenhage;

Atoomkernreacties
2. door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
Opzet
3. ontstaan, veroorzaakt of vergroot als gevolg van opzettelijk wederrechtelijk

handelen of nalaten van een verzekerde, danwel is veroorzaakt met
goedvinden van verzekeringnemer respectievelijk verzekerde;

Andere verzekering
4. a. indien, zo deze verzekering niet bestond, door verzekerde(n) aanspraak

gemaakt zou kunnen worden op schadevergoeding op grond van enige
andere overeenkomst of verzekering, al dan niet van oudere datum, of op
grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de
laatste plaats tot uitkering aan te spreken, ongeacht of daadwerkelijk
“elders” uitkering wordt verkregen;

b. alleen die schade zal voor vergoeding in aanmerking kunnen komen welke
het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen
maken.

Onderhoud
5. ontstaan als gevolg van onvoldoende onderhoud van de verzekerde zaken,

waarvan in ieder geval sprake is bij schade door uitdroging en/of verwering
van afdichtingmateriaal, kitnaden en dakbedekking en het niet tijdig
vervangen van banden en/of rubberen slangen. Er is geen sprake van
onvoldoende onderhoud indien verzekerde door middel van nota’s aantoont
dat de caravan uiterlijk 36 maanden voor de gebeurtenis een onderhouds-/
controlebeurt, inclusief vochtmeting (indien voor de schade relevant), heeft
gehad;

Normale slijtage
6. bestaande uit normale slijtage, ook al is er sprake van voldoende onderhoud.
Weer en milieu
7. a. door geleidelijke inwerking van licht en vocht;

b. indien verzekerde onder voorspelde zeer slechte weersomstandigheden
respectievelijk storm (windkracht 7 of meer) toch met de caravan aan het
verkeer deelneemt;

Banden en krassen
8. aan banden en/of oppervlakkige lakbeschadigingen zonder plaatschade, tenzij

er door dezelfde gebeurtenis ook andere schade is ontstaan;
Verhuur en niet-recreatief gebruik
9. tijdens verhuur of niet-recreatief gebruik. Tijdens caravantrainingen is de

dekking onverminderd van kracht;
Alcohol
10. ontstaan tijdens het besturen van een auto waaraan de caravan is gekop-

peld, door een bestuurder die onder invloed is van alcoholhoudende drank of
een bedwelmend of opwekkend middel zodanig dat de bestuurder van de auto
niet in staat moet worden geacht de auto naar behoren te kunnen besturen.
Hiervan is in ieder geval sprake indien het alcoholgehalte van de adem hoger
is dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, of als het
alcoholgehalte in het bloed hoger is dan 0,5 milligram alcohol per milliliter
bloed;

Onbevoegde bestuurder
11. ontstaan tijdens het besturen van het motorrijtuig, waaraan de caravan is

gekoppeld, door een bestuurder, die geen houder is van een in Nederland
geldig, voor die combinatie wettelijk voorgeschreven rijbewijs;

ARTIKEL 7. DEKKING TERRORISMERISICO
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme, kwaadwillige
besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragen ter
voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het
“terrorismerisico” is de schadevergoeding/dekking beperkt tot een uitkering zoals
omschreven in het Clausuleblad terrorisme van de Nederlandse Her-
verzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.. De afwikkeling van schademelding
op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikke-
ling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-
schaden N.V.. Het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol
afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschade N.V. zijn op 12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de
Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 78/2003 en onder nummer
79/2003.

ARTIKEL 8. AANPASSING VAN DE VERZEKERING
Bij herziening van het tarief en/of de voorwaarden, heeft Unigarant het recht de
verzekering per hoofdpremievervaldag aan te passen.
Verzekeringnemer moet voor die vervaldag van de wijziging zijn ingelicht, eventueel
door een mededeling bij/op de nota voor de verlenging.

ARTIKEL 9. AANVANG EN BEEINDIGING VAN DE VERZEKERING
Aanvang van de verzekering
1. De dekking gaat in op de datum zoals op het polisblad vermeld te 0.00 uur,

tenzij de verzekering op de ingangsdatum is gesloten; dan gaat de dekking in
op het tijdstip zoals op de voorlopige dekking is aangegeven.

Beëindiging door verzekerde
2. Verzekeringnemer kan de verzekering beëindigen per aangetekende brief aan

Unigarant:
a. tenminste 1 maand voor de contractsvervaldag;
b. tot 14 dagen na de hoofdpremievervaldag, als verzekeringnemer niet

akkoord gaat met aanpassing, overeenkomstig artikel 7.
Beëindiging door Unigarant
3. Unigarant kan de verzekering beëindigen door opzegging aan

verzekeringnemer, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen,
indien:
a. een schade is aangemeld: opzegging kan geschieden tot 2 maanden na

beëindiging van de schadebehandeling;
b. verzekerde de verplichtingen, als genoemd in artikel 5, niet of niet ten

volle nakomt;
c. Unigarant de verzekering naar aanleiding van de door verzekerde

verstrekte inlichtingen niet wil verlengen;
d. Unigarant de verzekering op de hoofdpremievervaldag niet wil verlengen.

Automatische beëindiging
4. De verzekering eindigt automatisch:

a. op het tijdstip van totaal verlies van de caravan;
b. op het moment van eigendomsovergang van de caravan, tenzij de vorige

eigenaar daarna nog de beschikking over de caravan houdt;
c. na overlijden van verzekeringnemer, zodra de erfgenamen geen belang

meer hebben bij de caravan;
d. indien de caravan voor een aaneengesloten periode langer dan 6 maanden

in het buitenland is;
e. zodra de verzekering 3 jaar is geschorst.

Schorsen
5. Uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van de caravan is

stopzetting van de verzekering mogelijk. De dekking wordt dan geschorst en
de ongebruikte premie blijft gereserveerd. De verzekering eindigt automa-
tisch als de verzekering 3 jaar is geschorst en vindt er geen restitutie van de
premie plaats.

ARTIKEL 10. PREMIEBETALING
Premiebetaling
1. De premie (waaronder ook begrepen de eventuele kosten en assurantie-

belasting) dienen uiterlijk binnen een maand nadat zij verschuldigd zijn, in
bezit te zijn van Unigarant.

2. Bij achterwege blijven van tijdige premiebetaling volgt een aanmaning. Als de
premie niet binnen 14 dagen na datum van aanmaning in bezit is van
Unigarant, vervalt de dekking, onverminderd de plicht tot betaling van de
premie. De dekking wordt 1 dag na ontvangst van de premie met onmiddel-
lijke ingang hersteld, mits Unigarant de premie accepteert. Schade-
gebeurtenissen die zich voordoen in de periode dat de dekking was vervallen
blijven van de dekking uitgesloten.

3. Indien Unigarant besluit de premie te innen (of buiten rechte), dan komen alle
daarmee gemoeide kosten voor rekening van verzekerde.

Premierestitutie
4. Bij tussentijdse beëindiging geeft Unigarant de premie over de niet verstre-

ken termijn terug onder aftrek van kosten. Indien schadevergoeding is
verleend op basis van totaal verlies en in het eerste jaar van de verzekering
wordt geen restitutie verleend.

ARTIKEL 11. SCHADEREGELING
Expert
1. Voorzover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in

onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een door Unigarant aan
te wijzen deskundige worden vastgesteld.

Schadevergoeding
2. Unigarant verplicht zich na ontvangst van alle schadedocumenten en

vaststelling van het recht op schadevergoeding binnen 14 dagen tot
vergoeding over te gaan.
Heeft echter de schade betrekking op diefstal, dan geldt een wachttijd van
30 dagen vanaf de dag van aanmelding van de schadegebeurtenis.

Overdracht van rechten
3. Verzekerde is verplicht, indien Unigarant dit wenst, alle rechten welke hij ter

zake van de schade ten opzichte van anderen heeft, schriftelijk aan
Unigarant over te dragen.

Overdracht van restanten
4. Bij aanspraken op schadevergoeding door verzekerde ingeval van totaal

verlies, heeft verzekerde niet het recht de restanten van de verzekerde
zaken over te dragen aan Unigarant of aan een door Unigarant aan te wijzen
derde. Unigarant zal in dat geval niet eerder tot schadevergoeding overgaan,
dan nadat de eigendom van de verzekerde zaken aan Unigarant of een door
Unigarant aan te wijzen derde is overgedragen.
Verzekerde is verplicht alle delen van het bij de caravan behorende
kentekenbewijs en sleutels aan Unigarant of een door Unigarant aan te wijzen
derde te overhandigen.

Leiding bij schade
5. Unigarant heeft de leiding in de schaderegeling en in de eventueel daaruit

voortvloeiende procedures.
Reclameren bij afwijzing
6. Binnen een jaar nadat Unigarant een definitief standpunt heeft ingenomen

omtrent de vergoedingsplicht uit hoofde van deze verzekerings-
overeenkomst, kan verzekerde een rechtsvordering tegen Unigarant
instellen, indien verzekerde van mening is op grond van deze overeenkomst
recht te hebben op (nadere) schadevergoeding. Na het verstrijken van deze
periode vervalt het recht op het instellen van een rechtsvordering tot
(nadere) schadevergoeding.

ARTIKEL 12. GESCHILLENREGELING
Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst moeten eerst aan Unigarant
worden voorgelegd. Indien het oordeel van Unigarant niet bevredigend is, kan
verzekerde zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus
93560, 2509 AN Den Haag.

CARAVAN

ARTIKEL 13. DEKKING
Verzekerd is schade aan de verzekerde zaken door:
Verkeersschade
1. botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken of enig ander

plotseling van buiten komend onheil tijdens het rijden met of het transporte-
ren van (sta)caravan en de meeverzekerde aan- en bijbouwsels en/of
inventaris, ook al is de schadegebeurtenis het gevolg van eigen gebrek;

Op de kampeerplaats
2. het manoeuvreren, respectievelijk tijdens verblijf op de kampeerplaats;
Vandalisme
3. (poging tot) inbraak en vandalisme;
Eigen gebrek en de gevolgen daarvan
4. eigen gebrek indien dit geen betrekking heeft op uitdroging en/of verwering

van afdichtingmateriaal, kitnaden, dakbedekking, banden en rubberen
slangen, echter uitsluitend indien:
a. de verzekering gesloten is met 5 of 10 jaar nieuwwaardedekking;
b. de schade binnen 36 maanden na aanschaf van de verzekerde zaken door

de eerste eigenaar van de caravan aan Unigarant wordt gemeld;
c. de herstelkosten niet verhaald kunnen worden op de fabrikant en/of

leverancier.
Brand
5. brand of ontploffing (ook als gevolg van eigen gebrek), brandblussing of

blikseminslag.
Natuurgeweld
6. vallend gesteente, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, lawine,

aardverschuiving, damdoorbraak en ander vergelijkbaar natuurgeweld;
Diefstal
7. diefstal van de caravan of onderdelen daarvan;
Andere oorzaken
8. enig ander plotseling van buitenkomend onheil, met uitzondering van de

risico’s als genoemd in artikel 13.9 (tenzij volgens het polisblad mee-
verzekerd);

Storm/Neerslag/Hagel (uitsluitend meeverzekerd indien dit op het polisblad als
‘verzekerd’ is aangegeven).
9. a storm en vallende voorwerpen door storm;

b neerslag, waardoor direct schade aan de caravan en de meeverzekerde
aan-/bijbouw ontstaat;

c neerslag, onvoorzien de caravan binnengedrongen, behalve door
geleidelijke inwerking (art. 6.7.a).

ARTIKEL 14. SCHADEVERGOEDING
Beschadiging/totaal verlies
1. In geval van beschadiging van de verzekerde zaken wordt de schade

vergoed tot ten hoogste de vastgestelde waarde onder aftrek van de
opbrengst van de restanten.
Indien de schade meer bedraagt, dan is er sprake van totaal verlies en wordt
de schadevergoeding bepaald – afhankelijk van de dekking -op basis van
artikel 14.5, 14.6 of 14.7.

Herstelkosten
2. Indien door de beschadiging de functionaliteit van de caravan in die mate is

aangetast dat herstel noodzakelijk is voor het goed kunnen functioneren van
de caravan, of om verdere schade te voorkomen, vindt vergoeding plaats
op basis van de herstelkosten.
Indien onderdelen worden vernieuwd die aan slijtage onderhevig zijn, dan
wordt de schade vergoed onder aftrek van nieuw voor oud voor de
betreffende onderdelen.

Wel/niet repareren
3. Verzekerde kan besluiten de schade niet te herstellen. Vergoed wordt dan

50% van de herstelkosten exclusief de BTW.
Indien door middel van een gespecificeerde reparatienota binnen 1 jaar na de
betaling wordt aangetoond dat reparatie heeft plaatsgevonden, vindt
aanvullende vergoeding plaats van de resterende 50% van de herstelkosten,
inclusief de volledige BTW.
Indien de schade niet wordt hersteld is eventuele gevolgschade niet
verzekerd en wordt bij een volgende schade de eerdere 50%-betaling
verrekend.

Waardevermindering
4. Indien naar mening van de expert de beschadiging de functionaliteit van de

caravan of aanhangwagen niet aantast, of aanleiding kan zijn tot verdere en/
of andere schade, wordt de schade vastgesteld op basis van waardevermin-
dering.
Bij schadevergoeding op basis van waardevermindering vervalt het
standaard eigen risico.

Totaal verlies bij dagwaardedekking
5. Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de vastgestelde

dagwaarde van de caravan en de meeverzekerde aan- en bijbouw onder
aftrek van de opbrengsten van de restanten, maar nooit meer dan het
verzekerd bedrag.

Totaal verlies bij 5 jaar nieuwwaarde
6. Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de vastgestelde

waarde van de caravan en de meeverzekerde aan- en bijbouw onder aftrek
van de restanten. De waarde wordt als volgt vastgesteld:
a. bij een ouderdom tot en met 5 jaar geldt de huidige nieuwwaarde met als

maximum het verzekerd bedrag;
b. bij een ouderdom vanaf 5 jaar maar niet ouder dan 8 jaar geldt de huidige

nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag, verminderd met
1,5% voor elke hele verstreken maand gerekend vanaf het 5e jaar.

De vergoeding is nooit minder dan de dagwaarde.
Totaal verlies bij 10 jaar nieuwwaarde
7. Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de vastgestelde

waarde van de caravan en de meeverzekerde aan- en bijbouw onder aftrek
van de restanten. De waarde wordt als volgt vastgesteld:
a. bij een ouderdom tot en met 10 jaar geldt de huidige nieuwwaarde met als

maximum het verzekerd bedrag;
b. bij een ouderdom vanaf 10 jaar maar niet ouder dan 13 jaar geldt de

huidige nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag, verminderd
met 2% voor elke hele verstreken maand gerekend vanaf het 10e jaar.

De vergoeding is nooit minder dan de dagwaarde.
Schadevergoeding boven de verzekerde som
8. Boven de verzekerde bedragen worden vergoed de noodzakelijk te maken

kosten van:
Vervoer bij schade
a. vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting, indien de caravan nog

rijdbaar is tot € 0,16 per kilometer;
b. berging, afslepen en opruiming indien de beschadigde caravan niet meer

rijdbaar is;
Beredding
c. beredding, bewaking en stalling, waaronder te verstaan de kosten die

verzekerde maakt om bij of na een gebeurtenis verlies of beschadiging te
voorkomen of te beperken;

Herplaatsing
d. herplaatsing van een andere stacaravan op de plaats van de verzekerde

stacaravan, indien de verzekerde caravan ter plaatse verloren is gegaan.
Tot de kosten worden gerekend: transportkosten, kosten van her-
aansluiting van op gas- waterleiding- c.q. rioleringstelsels, elektriciteit- c.q.
telefoonnetten, centrale antennesystemen en kabelnetten, kosten van
opnieuw verankeren en tenslotte kosten van heraanleg en herbeplanting
van de tuin;

Repatriëring
e. repatriëring van de caravan indien dit voertuig respectievelijk het

trekkende motorrijtuig door een schadegebeurtenis zodanig beschadigd
wordt, dat ook na noodreparatie niet op normale wijze kan worden
teruggereden;

Vervangend verblijf
f . het maximaal 30 dagen aaneengesloten ter beschikking stellen van een

vervangende caravan om een voorgenomen vakantie te kunnen
aanvangen of te kunnen voortzetten. Vereist is dat de caravan als gevolg
van een verzekerde oorzaak in de periode van 30 dagen voor aanvang
van vakantie tot en met de afloopdatum daarvan verloren is gegaan of
zodanig is beschadigd, dat deze niet meer bruikbaar is. Uitsluitend indien
de caravan niet voor de vakantie, of, indien de schade binnen 4 dagen
voor aanvang of tijdens de vakantie is ontstaan - niet binnen 2 dagen
gerepareerd kan worden, wordt er een vervangende caravan beschikbaar
gesteld. Indien dit niet mogelijk is, kan een vervangend vakantieverblijf
worden gehuurd tot een maximum van € 70,- per dag gedurende maximaal
30 dagen.


