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Aanvullende voorwaarden
Stacaravanverzekering 2006
1.5. Dagwaarde:
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage op het
moment onmiddellijk voor de schadegebeurtenis.
1.6. Gebeurtenis:
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan.
1.7. Storm:
Een windsnelheid van tenminste 14 m per seconde.
1.8. Verzekerden:
De verzekeringnemer en zij, die door hem uitdrukkelijk of
stilzwijgend gemachtigd zijn van de caravan gebruik te
maken.
1.9. 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.
Artikel 2. Dekking

Artikel 6 Afstand van verhaalsrecht

2.1 Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht voor gebeurtenissen binnen
Zeeland en Goeree Overflakkee als nader in de polis c.q.
bijzondere voorwaarden omschreven.

Artikel 7 Einde van de verzekering

2.2. Wettelijke aansprakelijkheid

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

De verzekering dekt mede de wettelijke aansprakelijkheid
van de verzekerden en wel voor alle verzekerden tezamen
tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde
bedrag per gebeurtenis.
Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van de
verzekerde, in zijn hoedanigheid van particulier, niet
(mede) verband houdende met zijn beroep, bedrijf of
betaalde functie voor schade toegebracht met of door de
caravan en/of de meeverzekerde aanbouw. Deze dekking
geldt alleen op het moment dat de caravan veilig buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen, nadat deze van het
motorrijtuig is losgekoppeld of losgeraakt.
Aansprakelijkheid wegens schade aan goederen, die een
verzekerde toebehoren of onder zich heeft , is van deze
medeverzekering uitgesloten.

Artikel 5 Eigen risico

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.1. Caravan:
De op het polisblad omschreven caravan met onderdelen
en toebehoren, mits gemonteerd in of aan die caravan,
voor zover niet vallende onder de aanbouw.
1.2. Aanbouw:
Televisie- en radioantennes, 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.
1.3. Inboedel:
De in de caravan of in de aanbouw aanwezige roerende
zaken, die behoren tot de particuliere huishouding van de
verzekerden, voor zover niet vallende onder aanbouw.
Onder inboedel wordt niet begrepen geld, geldswaardige
papieren en kostbaarheden.
1.4. Nieuwwaarde:
Het bedrag, onmiddellijk voor de schade, nodig voor het
verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en
kwaliteit.

2.3 Cascodekking
1. De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade
aan en verlies van:
a. de caravan; en
b. de aanbouw, mits hiervoor op het polisblad een
afzonderlijke som is vermeld;
door:
- brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting, ook indien
een eigen gebrek de oorzaak is;
- braak, diefstal of verduistering;
- een andere onzekere - van buiten komende gebeurtenis, mits deze niet het gevolg is van een eigen
gebrek.
c. de inboedel, mits hiervoor op het polisblad een
afzonderlijke som is verzekerd, door:
- brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting ook indien
een eigen gebrek de oorzaak is;
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- storm;
- diefstal of verduistering, echter alleen in geval van diefstal
of verduistering van de gehele caravan of in geval van
diefstal na braak aan de caravan of de aanbouw;
- een andere onzekere - van buiten komende - gebeurtenis
die tevens een gedekte schade aan of een gedekt verlies
van de caravan of de aanbouw tot gevolg heeft.

hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft.

Schade aan en/of verlies van de inboedel worden niet
vergoed indien deze risico’s tevens gedekt zijn op enige
andere verzekering.

4.1.1 Reparatiekosten
Indien door beschadiging de functionaliteit van de caravan
of aanbouw in die mate is aangetast dat reparatie
noodzakelijk is voor het goed kunnen functioneren van de
caravan, of om verdere schade te voorkomen, vindt
vergoeding plaats op basis van de noodzakelijke
reparatiekosten.
Tenzij anders is overeengekomen vindt geen vergoeding
van reparatiekosten plaats alvorens de reparatie blijkens
een over te leggen notadaadwerkelijk is uitgevoerd.
Indien onderdelen worden vernieuwd die aan slijtage
onderhevig zijn, dan wordt de schade vergoed onder aftrek
van nieuw voor oud voor de betreffende onderdelen.

2. De verzekering dekt geen kosten van herstel van een
eigen gebrek.
3. In geval van diefstal of verduistering van de verzekerde
caravan zal de verzekerde recht op vergoeding eerst
kunnen doen gelden, indien deze niet binnen 30 dagen kan
worden terugverkregen.
Artikel 3. Uitsluitingen
De maatschappij is geen vergoeding verschuldigd:
a. indien de caravan voor andere dan recreatieve
doeleinden werd gebruikt;
b. indien de schade door opzet van een verzekerde is
veroorzaakt;
c. indien de schade is veroorzaakt door:
- overstroming als gevolg van hoge waterstand;
- overstroming als gevolg van dijkdoorbraak;
- bevriezing van waterleidingen, verwarmingsinstallaties en
al hetgeen daarop aangesloten is;
d. voor schade aan/diefstal van audiovisuele apparatuur bij
niet gebruik van de caravan gedurende de maanden
november, december, januari, februari en maart van ieder
jaar;
e. voor schade aan de caravan, aanbouw of inboedel ais
gevolg van langzaam werkende invloeden of
milieuverontreiniging;
f. voor schade aan de caravan, aanbouw of inboedel als
gevolg van slecht onderhoud van en/of onvoldoende zorg;
g. 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 de
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag zijn
gedeponeerd onder het nummer 136/1981;
h. voor schade veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de
reactie is ontstaan.
i. als de verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken
heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in
verband met een ingediende claim.
De uitsluitingen genoemd onder a en b gelden niet voor de
verzekeringnemer die aantoont, dat de hierin bedoelde
omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil

Artikel 4. Omvang schadevergoeding
4.1. Caravan en aanbouw

4.1.2 Wel/niet repareren
Verzekerde kan besluiten de schade niet te laten
repareren. 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 de reparatie alsnog 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.
4.1.3 Totaalverlies
Bij verlies van de caravan of aanbouw vergoedt de
maatschappij de waarde van het verzekerde object
onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade.
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.
Voor de caravan of aanbouw vergoedt de
maatschappij ten hoogste de hiervoor verzekerde som.
4.1.4 Waardevermindering
Indien naar mening van de expert de beschadiging
de functionaliteit van de caravan of aanbouw niet
aantast, of aanleiding kan zijn tot verdere en/of
andere schade, wordt de schade vastgesteld op
basis van waardevermindering.
Bij schadevergoeding op basis van
waardevermindering vervalt het standaard eigen
risico.
4.2. Vaststelling van de waarde van de caravan
De in artikel 4.1.1. en 4.1.3 bedoelde waarde van de
caravan onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade
wordt vastgesteld op de alsdan geldende nieuwwaarde.
Is de waardevermindering onmiddellijk voor het ontstaan
van de schade reeds meer dan 60 % van de hiervoor
omschreven nieuwwaarde, zal de waarde worden
vastgesteld op de dagwaarde.
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 4.1.3.
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Ook de met inachtneming van de onder 4.2 vastgestelde
schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de voor
de caravan verzekerde som.
4.3. 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.
4.4. Onderverzekering
Mits bij het sluiten van de verzekering de nieuwwaarde van
de caravan juist is opgegeven en nadien geen
veranderingen of toevoegingen zijn aangebracht zonder
dat de maatschappij een juiste opgave is gedaan van de in
verband daarmee aan te houden gewijzigde nieuwwaarde,
zal ten aanzien van de caravan geen beroep worden
gedaan op onderverzekering.
Ten aanzien van de aanbouw en de inboedel zal de
maatschappij geen beroep doen op onderverzekering.
4.5. Vergoeding overige schade
De maatschappij vergoedt, ook boven de verzekerde
som:
1. 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 gedekte gebeurtenis
verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat deze
onbewoonbaar wordt. De vergoeding bedraagt ten
hoogste EUR 115,- per dag met een maximum van
EUR 1.150,- per gebeurtenis;

hoofdsom, indien is geprocedeerd onder leiding van
de maatschappij;
c. de kosten van rechtsbijstand, welke op verlangen
van de maatschappij wordt verleend in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafproces
Artikel 5. Eigen risico
Indien op 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.
Artikel 6. Afstand verhaalsrecht
De maatschappij doet afstand van haar eventuele
verhaalsrechten ter zake van de door haar betaalde
vergoeding jegens de verzekerden, die uitdrukkelijk of
stilzwijgend door de verzekeringnemer werden gemachtigd
tot gebruik van de caravan, mits de schade niet ontstaan is
onder omstandigheden die blijkens de
verzekeringsvoorwaarden een uitsluitingsgrond opleveren.
Artikel 7. Duur en einde van de verzekering
Naast de in de Algemene Voorwaarden of
Pakketvoorwaarden genoemde redenen eindigt de
verzekering van rechtswege:
a. zodra de verzekeringnemer of na zijn overlijden zijn
erfgenamen ophouden belang te hebben bij de caravan en
de macht erover verliezen;
b. zodra verzekeringnemer of verzekerde ophouden
woonplaats in Nederland te hebben;
c. indien de caravan buiten het geldigheidsgebied wordt
geplaatst.
Verzekeringnemer, verzekerde respectievelijk hun
erfgenamen zijn gehouden de maatschappij van het
vorenstaande zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs
mogelijk in kennis te stellen.
d. zodra de maatschappij op basis van totaal verlies de
schade aan de caravan heeft vergoed.

2. Kosten van berging, opruiming, bewaking,
en heraansluiting
De in verband met een gedekte schade
noodzakelijke kosten van berging, opruiming,
bewaking en, indien noodzakelijk, vervoer van de caravan
naar een door verzekeringnemer te bepalen reparatieadres
en de kosten van het terugbrengen van de caravan naar de
plaats, waar deze beschadigd werd, het aldaar
herplaatsen van de caravan, of het opstellen op de
plaats van de verloren gegane caravan van een
gelijksoortige caravan van ongeveer dezelfde
grootte, en het opnieuw aansluiten van telefoon,
centraal antennesysteem, elektriciteit, gas,
waterleiding en riolering.
3. Proceskosten
a. de kosten van het onder leiding van de
maatschappij gevoerde verweer in en buiten rechte
tegen aanspraken, ook indien deze ongegrond zijn;
b. de proceskosten, alsmede de wettelijke rente over
het door de verzekering gedekte gedeelte van de
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