
Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Clausuleblad

Model M 03.3.15 D Kampeerautoverzekering

De hieronder opgenomen bijzondere verzekeringsvoorwaarden gelden als aanvulling 
op c.q. afwijking van de voorwaarden motorrijtuigenverzekeringen van Delta Lloyd
Schadeverzekering NV.

Artikel 1 Algemeen

1 Eigen gebruik Als verzekerd motorrijtuig geldt de op het polisblad omschreven kampeerauto, voor zover
deze is bestemd voor particulier, recreatief gebruik.
De verzekering biedt de dekking gedurende de tijd dat de kampeerauto wordt gebruikt door 
de verzekeringnemer, zijn inwonende echtgeno(o)t(e) of kinderen, dan wel door anderen 
mits in gezelschap van één of meer van voornoemde personen.

2 Incidenteel Indien bij het aangaan van deze verzekering uitdrukkelijk is opgegeven dat de kampeerauto
verhuur/uitlenen incidenteel wordt verhuurd of uitgeleend, zal bij schade geen beroep worden gedaan op de

uitsluiting inzake 'verhuur' (artikel 3, onderdeel 'Algemeen' van de verzekeringsvoorwaarden).

3 Premierestitutie Over een schorsingsperiode bestaat geen recht op premierestitutie.

Artikel 2 Bijzonderheden bij Casco-/Mini-cascodekking

Indien het polisblad onder gedekt risico mede 'Mini-casco' dan wel 'Casco' omschrijft, gelden
de volgende bepalingen.

1 Waardevaststelling Bij het berekenen van de door Delta Lloyd verschuldigde vergoeding geldt als waarde van de
kampeerauto kampeerauto de dagwaarde daarvan op het ogenblik van de schade.

2 Dekking voor inventaris Tot maximaal 10% van het voor de kampeerauto verzekerd bedrag biedt de verzekering
dekking voor schade aan of verlies van de inventaris ten gevolge van:
– een de kampeerauto overkomen gedekte gebeurtenis;
– diefstal na braak aan de kampeerauto;
– brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Als meeverzekerde inventaris gelden de niet tot de standaarduitrusting van de kampeerauto
behorende huishoudelijke artikelen als bedden- en linnengoed, keukengerei, meubilair,
sanitair, verlichting, alsmede (niet ‘portable’) beeld- en geluidsapparatuur en een voortent. 
Van de verzekering uitgesloten is de meegevoerde reisbagage, waaronder uitdrukkelijk
begrepen geld, waardepapieren, sieraden, kunstvoorwerpen, sportartikelen, levensmiddelen
en foto- of filmapparatuur, waaronder mede te verstaan video-camera’s. 
Bij het berekenen van de vergoeding voor schade aan tot de inventaris behorende goederen
zal geen beroep op onderverzekering worden gedaan. Voor schade aan beeld- en geluids-
apparatuur zal maximaal 30% van het voor de inventaris geldende verzekerde bedrag 
worden vergoed.

3 Eigen risico Het op de door Delta Lloyd verschuldigde schadevergoeding in mindering te brengen eigen
risico wordt vastgesteld conform artikel 3, onderdeel ‘Casco’, van de verzekeringsvoor-
waarden. Wanneer uitsluitend sprake is van schade aan de meeverzekerde inventaris
bedraagt het eigen risico f 300,-.

4 Vergoeding voor kosten Indien de kampeerauto door een gedekte schade onbewoonbaar is geworden, worden de
vervangend vakantie- kosten voor het huren van een vervangende kampeerauto dan wel de kosten voor een
verblijf vervangend vakantieverblijf vergoed tot ten hoogste f 100,- per dag met een maximum 

van f 1.000,- per gebeurtenis.

5 Beperking bij Voor zover (incidenteel) verhuren of uitlenen van de kampeerauto is meeverzekerd 
verhuur/uitleen (zie artikel 1 van dit clausuleblad) gelden gedurende een verhuur- of uitleenperiode de

volgende beperkingen.
1 Extra eigen risico

Bij schade aan de kampeerauto en/of de inventaris geldt voor iedere gedekte 
gebeurtenis (dus ook voor onder ‘Mini-casco’ gedekte gebeurtenissen) een extra 
eigen risico van f 300,-.

2 Verduistering
Schade of verlies door verduistering is uitgesloten.

3 Geen vergoeding voor vervangend vakantieverblijf
De vergoeding voor de kosten van een vervangende kampeerauto dan wel vervangend
vakantieverblijf is niet van toepassing.
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Navigeren in dit document

• Met behulp van de pijltjes in de navigatiebalk van Acrobat Reader 
kunt u snel van pagina tot pagina springen.

• Door te klikken op de blauwe teksten (artikel 1, 2, etc.) in de 
inhoudsopgave van dit document springt u direct naar het 
desbetreffende artikel. Met de pijltjes in de navigatiebalk gaat 
u weer terug.

• Gebruik de button ‘Print’ bovenaan de eerste pagina om het 
document te printen.

• Sluit dit bestand om terug te keren naar DDD.
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