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Stacaravanverzekering
SC02
Algemene voorwaarden

De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan
ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel te
vormen.
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De bij de aanvraag van een verzekering en de eventueel nog nader te overleggen gegevens kunnen
worden opgenomen in de door verzekeraar gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacy-reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan.
Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van
verzekeraar.

Op deze verzekering is het Nederlands recht van toepassing.

� Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering
van deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de klachtenbehandelaar van
de verzekeraar, AXA Schade N.V., Postbus 30800, 3503 AP Utrecht, telefoon (030) 219 70 00.

� Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 
(070) 333 89 99.

� Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden of u vindt de
behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter.
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In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Atoomkernreactie
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit;

1.2 Brand
een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in
staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels;

1.3 Dagwaarde
het bedrag dat op het tijdstip van de gebeurtenis nodig is voor de aanschaf van een naar soort en
ouderdom gelijkwaardige caravan;

1.4 Gebeurtenis
elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is
ontstaan;

1.5 Molest
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes
vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-
rechtbank te ‘s Gravenhage;

1.6 Nieuwwaarde
de op het tijdstip van de gebeurtenis geldende catalogusprijs van een nieuwe caravan van dezelfde
soort en kwaliteit;

1.7 Polisblad

het door verzekeraar afgegeven polisblad en/of alle door verzekeraar afgegeven polisaanhangsels;

1.8 Stacaravan

a Caravan
de op het polisblad omschreven caravan, in standaarduitvoering en -uitrusting, bestemd voor 
recreatieve doeleinden en die, afgezien van eventueel vervoer van en naar een andere standplaats,
het gehele jaar op één vaste standplaats verblijft;

b Standaarduitvoering en -uitrusting
de uitvoering en uitrusting waarmee de op het polisblad omschreven caravan blijkens de prijslijst
van fabrikant, importeur of dealer ten tijde van de produktie zonder extra voorzieningen werd af-
geleverd.
De in de caravan vast aangebrachte verbeteringen zijn slechts onder de verzekering begrepen
indien zij afzonderlijk ter verzekering zijn aangeboden en door verzekeraar zijn geaccepteerd;

c Aanbouw
buitenverlichting, bordes en - mits niet opgebouwd uit tentdoek - serres, luifels, toilethuisje,
antennes en schuurtje, één en ander mits bevestigd aan of geplaatst in de onmiddellijke nabijheid
van de caravan;

d Inventaris
de bij de caravan behorende en voor het gebruik bestemde voorwerpen, voor zover niet vallende
onder de omschrijving van artikel 1.8.a en b, zoals zich in of bij de caravan bevindend beddegoed,
serviesgoed, kookapparatuur, meubilair, verwarmingsapparatuur alsmede geluids- en beeld-
apparatuur;

1.9 Storm
wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde;

1.10 Verkoopwaarde
het bedrag, dat door de meest biedende gegadigde voor de caravan zou zijn betaald, bij aanbieding
ter verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding;

1.11 Verzekeraar
de in de polis genoemde verzekeraar, of diens gevolmachtigd agent;

1.12 Verzekerden
verzekeringnemer, de eigenaar, en/of de gemachtigde gebruikers van de caravan, alsmede de financier
voor zover deze op het polisblad is vermeld.
Voor de financier geldt de verzekering slechts:
a indien verzekerden zelf uit hoofde van de verzekering aanspraak op vergoeding hebben;
b indien en voor zover niet reeds een andere verzekering dekking geeft of zou hebben gegeven als

deze verzekering niet bestond;

1.13 Verzekeringnemer
degene die de verzekeringsovereenkomst met verzekeraar is aangegaan.

2.1 Cascoverzekering

a Standaard
De verzekering dekt de materiële schade aan of het verlies van de caravan en aanbouw, ontstaan
als gevolg van:
1 brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag;
2 diefstal of verduistering door anderen dan verzekeringnemer, braak aan de caravan en de

schade aan de caravan ontstaan gedurende de tijd dat deze was ontvreemd;
3 storm, hagel of door ten gevolge van die storm of hagel vallende voorwerpen;
4 averij grosse;
5 botsen, omslaan, te water of van de weg geraken, slippen en andere rijrisico’s;
6 overstromingen als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, sluizen, kaden of andere

waterkeringen, waarbij echter uitgesloten is schade welke het (in)directe gevolg is van over-
stroming door het buiten de oevers treden van rivieren, kanalen, meren en plassen, door hoge
waterstanden alsmede schade als gevolg van het onderlopen van uiterwaarden;

2

Artikel 2
Dekking

Artikel 1
Begrips-
omschrijvingen



7 eigen gebrek, alsmede schade bestaande uit en/of als gevolg van materiaal en constructiefouten.
De kosten van herstel van voornoemde materiaal en constructiefouten worden eveneens
vergoed, mits die fouten bij het aangaan van de verzekering niet zichtbaar waren en deze aan
verzekeringnemer voorts onbekend waren, één en ander op voorwaarde dat:
- de caravan geen ‘eigenbouwcaravan’ is;
- herstel noodzakelijk is om verdere schade te voorkomen of om een goed gebruik van de

caravan voor recreatieve doeleinden mogelijk te maken;
- de herstelkosten niet verhaald kunnen worden op de fabrikant of leverancier;
- de caravan op het moment van de schade niet ouder is dan 5 jaar;

Schade aan glas, verwerkt in de aanbouw, is uitsluitend gedekt indien deze het gevolg is van
brand of storm;
De nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling volgens artikel 4.3.c.1 respectievelijk artikel 4.3.d.1 is op
deze dekkingsvorm van toepassing.

b Uitgebreid
De verzekering dekt de schade aan of het verlies van de caravan en aanbouw, ontstaan als gevolg
van de onder artikel 2.1.a genoemde gebeurtenissen, met inbegrip van enig ander van buiten
komend onheil.
Voorts is op deze dekkingsvorm indexering volgens artikel 2.10 van toepassing alsmede de nieuw-
waarde- en afschrijvingsregeling volgens artikel 4.3.c.2 respectievelijk 4.3.d.2.

2.2 Vervoerskosten
De verzekering dekt de kosten van vervoer van de caravan naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting
binnen Nederland indien de beschadiging aan de caravan, waarvoor dekking bestaat onder deze
polis, niet op de standplaats gerepareerd kan worden.

2.3 Bergingskosten
De verzekering dekt de kosten van berging, bewaking en opruiming, indien de caravan door een
verzekerd voorval totaal beschadigd wordt, zonodig boven de verzekerde som;
Deze kosten worden alleen vergoed indien daarvoor geen beroep op een andere verzekering kan
worden gedaan, of gedaan had kunnen worden indien deze verzekering niet had bestaan.

2.4 Plaatsingskosten
De verzekering dekt de kosten van het opstellen van een soortgelijke caravan op dezelfde standplaats
en het opnieuw aansluiten van gas, water, elektriciteit, telefoon, riolering en het centrale antenne-
systeem, indien de caravan tengevolge van een gedekte gebeurtenis geheel verloren is gegaan.

2.5 Kosten vervangend vakantieverblijf
De verzekering dekt de te maken kosten voor het huren van een vervangende caravan of een ander
vakantieverblijf tot een maximumbedrag van € 125,- per dag en in totaal nimmer meer dan € 1.250,-
per gebeurtenis, indien tijdens de vakantie of binnen 14 dagen vóór het begin van een geplande
vakantie in de caravan, de caravan door een gedekte gebeurtenis verloren is gegaan of zodanig is
beschadigd dat deze niet meer bruikbaar is.

2.6 Schade aan of verlies van de inventaris
De verzekering dekt de schade aan en/of het verlies van inventaris ontstaan door:
a brand, ontploffing, zelfontbranding en kortsluiting, ook als dit een gevolg is van eigen gebrek,

alsmede blikseminslag;
b diefstal, respectievelijk verduistering of vermissing, indien voorafgegaan door braak aan of

diefstal, respectievelijk verduistering of vermissing van de caravan of aanbouw;
c een van buiten komend onheil, mits gepaard gaande met een gehele of gedeeltelijke beschadiging

van de caravan.

2.7 Aansprakelijkheidsverzekering

a De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden tot ten hoogste € 500.000,- per gebeur-
tenis voor alle verzekerden tezamen voor met of door de caravan of aanbouw toegebrachte schade
aan:
1 personen, waaronder wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de

dood tengevolge hebbend;
2 zaken, waaronder wordt verstaan beschadiging, vernietiging, vermissing en/of verdwijning van

zaken van derden.
Deze dekking geldt alleen, indien voor de veroorzaakte schade geen beroep op een andere
verzekering kan worden gedaan, of gedaan had kunnen worden indien deze verzekering niet had
bestaan.

b Kosten van verweer
De kosten van verweer in een door een benadeelde tegen verzekerden aanhangig gemaakt civiel
proces, de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verzekerden worden veroor-
deeld en de kosten van rechtsbijstand inzake een aansprakelijkstelling, zelfs wanneer deze tezamen
met de toe te kennen schadevergoeding de verzekerde som zouden overtreffen, zijn voor rekening
van verzekeraar, indien en voor zover deze het maken van die kosten vooraf heeft goedgekeurd.
Boetes, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende kosten worden nimmer vergoed.
Verzekeraar kan echter, wanneer hem dit gewenst voorkomt, op zijn kosten een rechtskundige
belasten met het voeren van de verdediging in een tegen verzekerden ingestelde strafvervolging
terzake van een gebeurtenis.

2.8 Dekkingsgebied
De verzekering geldt uitsluitend voor schade, ontstaan door een gebeurtenis binnen Nederland.

2.9 Eigen risico per gebeurtenis
Op iedere schadevergoeding wordt het op het polisblad onder eigen risico aangegeven bedrag in
mindering gebracht.

2.10 Indexering
Zolang de caravan niet ouder is dan 5 jaar en indien de caravan verzekerd is overeenkomstig artikel
2.1.b wordt de verzekerde som van de caravan -en op basis daarvan ook de premie- jaarlijks per de
premievervaldatum aangepast, naar boven afgerond op een veelvoud van € 50,-, overeenkomstig het
laatste prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgesteld.
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3.1 Uitsluitingen algemeen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
a ontstaan, terwijl verzekeringnemer niet of niet tijdig voldaan heeft aan alle verplichtingen, die uit

deze verzekering voortvloeien;
b waarbij verzekerden omtrent ontstaan, aard of omvang een verwijtbaar onvolledige of onware

opgave doen;
c veroorzaakt met opzet of met goedvinden van verzekerden;
d ontstaan gedurende de tijd, dat de caravan door een burgerlijke of militaire overheid is gevorderd

of in beslag is genomen;
e veroorzaakt door of ontstaan uit molest;
f veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze

zijn ontstaan;
g ontstaan terwijl de caravan wordt verhuurd of permanent wordt bewoond;
h die, of schade waarvoor de aansprakelijkheid, onder enige andere verzekering verzekerd is of

daaronder verzekerd zou zijn indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.
De uitsluiting, als omschreven in artikel 3.1a t/m c, geldt niet voor de verzekeringnemer, die aantoont
dat de des-betreffende omstandigheid zich buiten zijn weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat
hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets is te verwijten.

3.2 Uitsluitingen caravan, aanbouw en inventaris
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade:
a ontstaan tengevolge van onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor de caravan of

aanbouw en inventaris.
1 Van onvoldoende onderhoud is onder meer sprake indien onderstel, opbouw, de gasinstallatie,

de elektrische installatie, de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten 
reservoirs en toestellen, het afdichtingsmateriaal, de dakbedekking alsmede de dakgoten en de
daarop aangesloten afvoer niet deugdelijk zijn onderhouden.
Deze uitsluiting geldt niet indien verzekerde aantoont dat de caravan niet langer dan 2 jaar
geleden door de ANWB is goedgekeurd.

2 Onder onvoldoende zorg wordt onder meer verstaan:
- het verzuim van verzekerden om de waterleiding, de verwarmingsinstallatie, het sanitair, en

dergelijke te beschermen tegen bevriezing;
- het verzuim van verzekerden de verzekerde objecten veilig te stellen bij te verwachten hoge

waterstanden;
- het in of bij de caravan en/of voortent onbeheerd achterlaten van kostbare zaken;

b tengevolge van verlies of beschadiging van die zaken, welke naar algemeen gebruik als reisbagage
worden beschouwd, zoals sport- en toiletartikelen, camera’s, computerprogrammatuur, horloges,
kleding, schoeisel, levens- en genotmiddelen, kostbaarheden, en dergelijke, alsmede geld, gelds-
waardige papieren en legitimatiebewijzen;

c bestaande uit herstelkosten van slijtage of van onvoldoende onderhoud alsmede van langzaam
inwerkende milieu- of weersinvloeden, zoals het verweren of uitdrogen van afdichtingsmateriaal.

3.3 Uitsluitingen aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering geeft geen dekking voor:
a schade welke uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen;
b schade veroorzaakt door degene die zonder machtiging van verzekerden zich de macht over de

caravan heeft verschaft of deze gebruikt;
c personenschade, toegebracht aan de echtgeno(o)t(e) van de verzekeringnemer, de eigenaar, de

houder en de gemachtigde gebruikers van de caravan, alsmede aan hun bloed- en aanverwanten
in de rechte lijn die bij hen inwonen en door hen worden onderhouden, voor zover zij terzake van
deze schade recht hebben op een vergoeding krachtens een andere verzekering of op uitkeringen
of verstrekkingen uit anderen hoofde;

d toegebracht aan personen en/of zaken, terwijl de caravan gekoppeld was aan of vervoerd werd op
een motorrijtuig, dan wel daarvan losgeraakt zijnde, nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand
was gekomen.

4.1 Verplichtingen van verzekerden in geval van schade
Zodra verzekerden kennis dragen van een gebeurtenis, die voor verzekeraar tot een verplichting tot
uitkering kan leiden, zijn zij verplicht:
a deze zo spoedig mogelijk aan verzekeraar te melden;
b zo spoedig mogelijk aan verzekeraar alle gegevens te verstrekken en alle stukken door te zenden;
c alles in het werk te stellen om schade te beperken;
d hun volledige medewerking te verlenen en alles na te laten, wat de belangen van verzekeraar zou

kunnen schaden;
e zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van een ver-

plichting tot schadevergoeding afgeleid kan worden;
f in geval van (poging tot) diefstal, verduistering of vermissing van de caravan en/of van verzekerde

voorwerpen zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan te
overleggen aan verzekeraar.

Verzekerden kunnen geen rechten aan de polis ontlenen, indien zij één of meer van deze verplich-
tingen niet zijn nagekomen en voor zover daardoor de belangen van verzekeraar zijn geschaad.

4.2 Schaderegeling

a Voor schaden die meer dan € 250,- (inclusief B.T.W.) bedragen, zijn verzekerden verplicht verzeke-
raar in de gelegenheid te stellen de schade, vóór reparatie, door een schade-expert op te laten
nemen.

b Bij verschil van mening omtrent het door een door verzekeraar benoemde schade-expert vastge-
stelde schadebedrag hebben verzekerden het recht op eigen kosten eveneens een schade-expert te
benoemen. Blijkt er een verschil te bestaan in de door de beide experts vastgestelde schadebe-
dragen, dan benoemen zij tezamen een derde expert, wiens schadevaststelling binnen de grenzen
van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van de derde expert worden door
elk der partijen voor de helft gedragen; de kosten van alle experts zullen echter voor rekening van
verzekeraar komen, indien verzekerden door de derde expert geheel in het gelijk worden gesteld.
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c Indien in geval van schade geen reparatie plaatsvindt, dan wel reparatie in opdracht van verzeker-
de wordt uitgevoerd door een andere reparateur dan waarmee de schade-expert de schade heeft
vastgesteld, zal de schadevergoeding geschieden op basis van 70% van het door de schade-expert
vastgestelde schadebedrag.

d Verzekeraar belast zich met het naar eigen inzicht regelen van de schade. Hij heeft het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.

e In geval van diefstal, verduistering en/of vermissing van de caravan, aanbouw of inventaris mag
verzekeraar gedurende 30 dagen na de politie-aangifte door verzekerden en de overlegging van
bewijs daarvan aan verzekeraar afwachten of het ontvreemde of vermiste teruggevonden wordt.
Mits verzekeraar direct over alle gegevens kan beschikken om zodoende voldoende gelegenheid te
hebben het gebruikelijke onderzoek te verrichten en er geen onregelmatigheden uit het onderzoek
naar voren zijn gekomen, zal verzekeraar na afloop van deze termijn tot vergoeding van het vast-
gestelde schadebedrag overgaan, tenzij vóór de afloopdatum van voornoemde termijn, het
ontvreemde of vermiste is teruggevonden. Verzekerden zijn verplicht desgevraagd alle mede-
werking te verlenen aan terugvordering van het ontvreemde of vermiste.

f Behoudens het gestelde in artikel 2.2 t/m 2.5 en 2.7.b zal verzekeraar door betaling van de
verzekerde som(men) van alle aansprakelijkheid ontslagen zijn.

4.3 Schadevergoeding caravan

a Verzekeraar vergoedt:
1 de reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van de caravan onmiddellijk vóór en na

de gebeurtenis.
Indien de reparatiekosten meer bedragen dan dat verschil vergoedt verzekeraar maximaal het
verschil.

2 in geval van diefstal, verduistering of vermissing het bedrag dat overeenkomt met de waarde
van de caravan ten tijde van de gebeurtenis.

b Verzekeraar vergoedt echter het verschil in waarde van de caravan vóór en na de gebeurtenis,
indien de reparatiekosten, vermeerderd met de waarde van de restanten, de waarde volgens de
nieuwwaarderegeling (art. 4.3.c) te boven gaan of indien de reparatiekosten 2/3 van de waarde
volgens artikel 4.3.c overtreffen.

c Nieuwwaarderegeling
verzekeraar vergoedt in geval van algeheel verlies de waarde van de caravan direct vóór de ge-
beurtenis op basis van de dan geldende nieuwwaarde, verminderd met de verkoopwaarde van de
eventuele restanten, mits:
1 de caravan niet ouder is dan 1 jaar ingeval van dekking overeenkomstig artikel 2.1.a;
2 de caravan niet ouder is dan 5 jaar, doch niet meer dan maximaal 125% van de voor de caravan

verzekerde som ingeval van dekking overeenkomstig artikel 2.1.b;
3 bij het aangaan van de verzekering de nieuwwaarde van de caravan juist is opgegeven;
4 eerdere beschadigingen hersteld zijn.

d Afschrijvingsregeling
1 Indien de schade is ontstaan na afloop van de in artikel 4.3.c.1 genoemde periode zal de nieuw-

waarde voor ieder na deze periode verstreken jaar - of gedeelte daarvan - worden verminderd
met 10% ingeval van dekking overeenkomstig artikel 2.1.a;

2 Indien de schade is ontstaan na afloop van de in artikel 4.3.c.2 genoemde periode zal de nieuw-
waarde voor elke na deze periode verstreken maand - of gedeelte daarvan - worden verminderd
met 2% ingeval van dekking overeenkomstig artikel 2.1.b;

Indien de dagwaarde van de caravan hoger is dan de waarde volgens de hiervoor gemelde
afschrijvingsregelingen, zal deze dagwaarde worden aangehouden.

e Dagwaarde
Indien de caravan ouder is dan 7 jaar zal de waarde altijd gesteld worden op de dagwaarde.

4.4 Schadevergoeding aanbouw

a In geval van schade aan of verlies van de voortent of aanbouw, geldt als waarde van de voortent
of aanbouw, onmiddellijk vóór de schade de dagwaarde.

b Voor antennes geldt de oorspronkelijke nieuwwaarde, onder aftrek van 2% voor elke maand na de
datum van aanschaf; is de uitkomst hiervan lager dan de dagwaarde, dan geldt de dagwaarde.

c Met verbeteringen, die gedurende de loop van de verzekering aan de voortent en/of aanbouw zijn
aangebracht, zal bij de waardevaststelling van de voortent en/of aanbouw alleen rekening worden
gehouden, indien deze verbeteringen ter verzekering aan de verzekeraar zijn doorgegeven en door
hem zijn geaccepteerd.

d De schadevergoeding zal uitsluitend plaatsvinden indien daarvoor geen beroep op een andere
verzekering kan worden gedaan, of gedaan had kunnen worden indien deze verzekering niet had
bestaan.

4.5 Schadevergoeding inventaris

a Verzekeraar vergoedt de reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde direct vóór en na de
gebeurtenis.
In geval van algeheel verlies wordt de dagwaarde van het verzekerde direct vóór de gebeurtenis
vergoed, verminderd met de verkoopwaarde van de eventuele restanten.

b In geval van schade aan of verlies van de inventaris, wordt de waarde van de inventaris
onmiddellijk vóór de schade als volgt vastgesteld:
- indien de inventaris niet ouder is dan 12 maanden, geldt als waarde de nieuwwaarde;
- indien de inventaris ouder is dan 12 maanden, dan geldt als waarde de dagwaarde.

c Voor televisies, videorecorders en geluids-, beeld- en computerapparatuur zal in totaal per
gebeurtenis maximaal 30% van de met betrekking tot de inventaris op het polisblad aangegeven
verzekerde som worden vergoed; het van toepassing zijnde eigen risico wordt hierop in mindering
gebracht.

d De schadevergoeding zal uitsluitend plaatsvinden indien daarvoor geen beroep op een andere
verzekering kan worden gedaan, of gedaan had kunnen worden indien deze verzekering niet had
bestaan.

4.6 Onderverzekering
Bij vergoeding van schade aan en/of verlies van aanbouw en/of inventaris zal verzekeraar geen 
beroep doen op onderverzekering. Verzekeraar zal echter niet meer uitkeren dan de op het polisblad
genoemde verzekerde som(men).

4.7 B.T.W.
Indien op het polisblad is aangetekend dat in de verzekerde som de B.T.W. niet is begrepen, geschiedt
de vergoeding van de schade eveneens exclusief B.T.W.
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4.8 Financier
Indien een verzekerd object is gefinancierd en de verzekeraar is daarvan door de financier met 
toestemming van de verzekeringnemer in kennis gesteld, zal schadevergoeding plaatsvinden aan 
de financier. De verzekeraar voldoet hiermee dan tevens aan zijn verplichtingen tegenover de 
verzekeringnemer.

4.9 Verjaringstermijn
Het recht op uitkering vervalt indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 1 jaar na de datum van de
gebeurtenis.

4.10 Vervaltermijn
Indien verzekerde geen rechtsvordering heeft ingesteld binnen 1 jaar nadat verzekeraar schriftelijk
aan verzekeringnemer zijn definitief standpunt heeft meegedeeld de schade niet voor zijn rekening te
nemen, vervalt zijn recht op schade vergoeding.

5.1 Premiebetaling

a Verzekeringnemer is verplicht de premie, kosten en assurantie-belasting bij vooruitbetaling te vol-
doen.

b Zodra verzekeringnemer weigert het verschuldigde bedrag te betalen of zodra een termijn van 30
dagen na het eerste betalingsverzoek is verstreken, eindigt de dekking op de eerste dag van de
periode waarover het verschuldigde bedrag betaald dient te worden. Verzekeringnemer blijft ver-
plicht het verschuldigde bedrag alsnog te betalen.

c Tenzij verzekeraar de verzekering inmiddels heeft opgezegd, wordt de dekking weer van kracht op
de dag volgend op die, waarop het verschuldigde bedrag door verzekeraar is ontvangen.

5.2 No-claimkorting

a Korting
Bij verlenging van de verzekering wordt een korting op de premie, die zonder deze aftrek
verschuldigd zou zijn, verleend van:
10% indien het laatste verzekeringsjaar,
15% indien de laatste 2 verzekeringsjaren,
20% indien de laatste 3 verzekeringsjaren,
25% indien de laatste 4 verzekeringsjaren,
30% indien de laatste 5 (of meer) verzekeringsjaren,
schadevrij is/zijn verlopen.

b Terugvalregeling no-claimkorting
De korting valt na één uitkering van schade of kosten als volgt terug:
30% wordt teruggebracht naar 20%;
25% wordt teruggebracht naar 15%;
20% wordt teruggebracht naar 10%;
15% wordt teruggebracht naar 0%;
10% wordt teruggebracht naar 0%.
De korting wordt na uitkeringen als gevolg van twee of meer gedekte gebeurtenissen in één
verzekeringsjaar teruggebracht naar 0%.

5.3 Premierestitutie
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, betaalt
verzekeraar in de navolgende gevallen pro rata de premie aan verzekeringnemer terug over de ter-
mijn, waarin de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van kosten:
a indien de verzekering eindigt wegens opzegging door verzekeraar;
b indien verzekeringnemer is overleden en na zijn overlijden de erfgenamen ophouden belang te

hebben bij de caravan en tevens de feitelijke macht erover verliezen;
c indien de verzekering eindigt omdat de caravan wordt verhuurd, permanent wordt bewoond en/of

in het buitenland wordt gestald.
Geen premierestitutie wordt verleend indien de verzekering eindigt na afdoening op basis van totaal
verlies.

5.4 Premieverrekening
Premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risico een premieverlaging of premie-
verhoging tot gevolg heeft.

6.1 Wijziging van premie en/of voorwaarden
Indien verzekeraar de tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort en bloc of
groepsgewijs wijzigt, heeft hij het recht de premie en/of voorwaarden van deze verzekering over-
eenkomstig die wijziging aan te passen met ingang van een door verzekeraar vast te stellen datum.
Verzekeringnemer wordt van de wijziging schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te
hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 dagen na die datum schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In
dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum waarop de wijziging van kracht wordt. 

7.1 Duur van de verzekering
De verzekering is aangegaan voor de op het polisblad vermelde termijn en zal geacht worden te zijn
verlengd met de eveneens op het polisblad gestelde termijn.

7.2 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a op de contractsvervaldag, indien ten minste 60 dagen voor deze dag de verzekering is opgezegd

door verzekeraar danwel verzekeringnemer;
b na schriftelijke opzegging door verzekeraar of verzekeringnemer binnen 30 dagen nadat verzeke-

raar onder deze verzekering een geclaimde schade heeft vergoed of afgewezen, waarbij een op-
zegtermijn van ten minste 14 dagen in acht dient te worden genomen;

c op de dag van schriftelijke opzegging door verzekeraar, indien verzekeringnemer langer dan 60
dagen in gebreke is, premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

d als verzekeringnemer wijziging van premie en/of voorwaarden op grond van artikel 6.1 niet accep-
teert;

e zodra de caravan wordt verhuurd, permanent wordt bewoond en/of in het buitenland wordt
gestald;

f indien, bij overlijden van verzekeringnemer, de erfgenamen ophouden belang te hebben bij de
caravan en tevens de feitelijke macht erover verliezen;

6

Artikel 5
Premie

Artikel 6
Wijzigingen

Artikel 7
Duur en einde van
de verzekering



Wanneer zich één van de omstandigheden voordoet, als aangegeven in artikel 7.2.e en 7.2.f, is ver-
zekeringnemer respectievelijk zijn de erfgenamen verplicht hiervan binnen 8 dagen mededeling te
doen aan verzekeraar en zal de verzekering in die gevallen eindigen op de datum van mededeling aan
verzekeraar.

8.1 Geschillen
Geschillen voortvloeiende uit de verzekering zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Nederland, behoudens hogere voorziening, tenzij tussen partijen wordt overeengekomen op andere
wijze tot overeenstemming te geraken.
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