Polisvoorwaarden PP 4325-02

Toercaravanverzekering
Casco Uitgebreid
Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket
Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden ZPP
gelden deze polisvoorwaarden.
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Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 1.1 Begrippen
1.1.1 Verzekerde
De verzekerden zijn de hierna genoemde (rechts)personen.
a. Verzekeringnemer.
b. Bezitter en houder van de toercaravan.
c. Elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont, voorzover deze persoon
financieel belang heeft bij de verzekerde zaken, zoals
door mede-eigendom.

d. Elke andere (rechts)persoon, voorzover dit uit de polis
blijkt.
1.1.2 Toercaravan
De in de polis omschreven en uitsluitend voor particuliere
recreatie bestemde caravan, zoals oorspronkelijk
afgeleverd door fabrikant of importeur, inclusief de hierna
genoemde zaken.
a. Onderdelen ter vervanging van en gelijkwaardig aan de
oorspronkelijke onderdelen, voorzover die aan, op of in
de caravan zijn gemonteerd.
b. Onderdelen die afzonderlijk ter verzekering zijn
opgegeven.
c. In de aankoopprijs begrepen standaarduitrusting, die
door fabrikant / importeur / dealer zijn meegeleverd,
zoals gordijnen, vloerbedekking, verlichting, kussens op
maat en matrassen.
d. Ingebouwde zaken, al dan niet door fabrikant /
importeur / dealer meegeleverd, maar behorend
tot de standaardinrichting, zoals koelkast, kook- /
verwarmingsapparatuur, sanitair en gasflessen.
1.1.3 Accessoires
Aanvullende benodigdheden voor en toebehoren van
de toercaravan die niet noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de toercaravan, zoals een caravanmover,
zonwering, imperiaal, brandblusser en reservelampjes.

1.1.4 Aan- / bijbouw
Aan- / bijbouw van de toercaravan, voorzover niet
standaard bij aanschaf van de toercaravan geleverd door
fabrikant / importeur / dealer, ter bevestiging aan de
toercaravan, zoals voortent, luifel, zonnepanelen, extra
veiligheidssloten en stabilisatoren.

1.1.7 Lijfsieraden
Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op
of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of
gedeeltelijk bestaan uit edel of ander metaal, gesteente,
mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen,
alsmede parels.

1.1.5 Caravaninboedel
Alle roerende en uitsluitend voor particuliere recreatie
bestemde zaken die zich in de toercaravan of op de
staanplaats op een camping bevinden.

1.1.8 Glas van de toercaravan
a. Glas / kunststof van (dak)ramen / ruiten van de toer
caravan.
b. Bijbehorend bevestigingsmateriaal.

Niet als caravaninboedel worden de hierna genoemde
zaken beschouwd.
a. De toercaravan, accessoires daarvan en de aan- /
bijbouw.
b. Geld en geldswaardig papier.
c. Audiovisuele / computerapparatuur.
d. Computer- en andere digitale informatiebestanden.
e. Lijfsieraden.
f. Motorrijtuigen, inclusief losse onderdelen en accessoires
daarvan.
g. Caravans en aanhangwagens, beide inclusief losse
onderdelen en accessoires daarvan.
h. Vaartuigen, inclusief losse onderdelen en accessoires
daarvan.
i. Zaken van derden.

Niet als glas van de toercaravan worden de hierna
genoemde zaken beschouwd.
c. Glas van onderdelen, zoals verlichtingsunits,
richtingaanwijzers en dergelijke.
d. Op het glas aangebrachte belettering, reclame en
dergelijke.

1.1.6 Audiovisuele / computerapparatuur
a. Beeld- en geluidsapparatuur voor opname en/of
weergave, zoals tv’s, radio’s, cd-, dvd- en mp3-spelers,
video-, cassette- en minidisc recorders, tuners,
versterkers, platenspelers, microfoons en luid
sprekers, alsmede al dan niet digitale foto-, film- en
videocamera’s.
b. Ontvang-, zend- en navigatieapparatuur, zoals tele
foons, fax- en antwoordapparaten, 27-mc apparatuur,
portofoons, routeplanners en gps-apparaten.
c. Computer- en randapparatuur, zoals pc’s, notebooks,
handhelds en organizers, spelcomputers, scan-, print- en
kopieerapparaten en webcams.
Alles met inbegrip van
d. de gebruikelijke accessoires en (losse) componenten,
zoals antennes, decoders, modems, acculaders, kabels
en snoeren, spelbesturing, koptelefoons, statieven en
tassen;
e. informatiedragers, zoals cd’s, dvd’s, diskettes, memory
cards, video- en geluidscassettes, tapes, platen en
schijven, inclusief de eventueel daarop reeds bij
aanschaf aanwezige informatie, voorzover het legaal
verkregen en voor massa-afzet bestemde informatie
betreft;
f. standaardprogrammatuur, waaronder te verstaan legaal
verkregen en voor massa-afzet bestemde software;
g. verbruiksartikelen, zoals inktcartridges, toner en (foto)
papier.
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1.1.9 Beredding
Maatregelen die door of namens verzekeringnemer of
verzekerde binnen redelijke grenzen zijn genomen bij
een ophanden zijnde of reeds ontstane schade door een
gedekte gebeurtenis om die schade te voorkomen en/of te
verminderen.
1.1.10 Noodvoorziening
De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening
die bij of na een gedekte gebeurtenis is aangebracht
ten behoeve van de verzekerde zaken in afwachting van
definitief herstel van schade door die gebeurtenis aan de
verzekerde zaken.
1.1.11 Opruiming
Opruiming van bovengronds aanwezige verzekerde zaken
op de locatie waar de verzekerde zaken zijn gedekt en
op de direct aangrenzende percelen van die locatie,
voorzover deze opruiming het noodzakelijke gevolg is van
een gedekte schade en niet reeds in de schadetaxatie is
begrepen.
Onder opruiming te verstaan afbreken, wegruimen,
afvoeren, storten en vernietigen.
1.1.12 Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde
soort en van gelijkwaardige kwaliteit en specificaties te
verkrijgen.
1.1.13 Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort,
kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaken.
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Hoofdstuk 2 Omschrijving van
dekking
DEKKING TOERCARAVAN CASCO
UITGEBREID
Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is materiële schade door beschadiging aan of
verlies van de toercaravan - of onderdelen daarvan - door
een gedekte gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna
genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is
ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De toercaravan wordt gewoonlijk in Nederland gestald.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die van buiten af op de verzekerde zaken inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken, maar alleen indien dat gevolg bestaat uit:
– brand en ontploffing, beide zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen;
– kortsluiting;
– breuk van glas van de toercaravan;
– botsing, omslaan, van de weg of te water geraken.
c. Diefstal van de toercaravan of onderdelen daarvan, of
poging daartoe.
d. Joyriding met het trekkende voertuig en de daaraan
gekoppelde toercaravan, of poging daartoe.
e. Oplichting van verzekerde met betrekking tot de
toercaravan of verduistering van de toercaravan, beide
indien gepleegd door een ander dan verzekerde of diens
(voormalige) echtgenoot, geregistreerde partner of
andere levensgezel.
2.1.2 Dekkingsgebied
De gehele wereld.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel
Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien
de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde
som uitkomt.
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2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan
zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.2 Noodvoorziening
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.3 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.4 Accessoires
Accessoires die zich aan, op of in de toercaravan bevinden,
tegen een gedekte gebeurtenis.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot een maximum
van € 1.000,-.
2.2.5 Aansprakelijkheid
a. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een
verzekerde (rechts)persoon als bezitter of houder van
de toercaravan voor schade aan een ander dan een
verzekerde (rechts)persoon, toegebracht met of door de
ontkoppelde en buiten het verkeer tot stilstand gekomen
toercaravan.
b. Verweer en rechtsbijstand in verband met de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde
(rechts)persoon als bezitter of houder van de
toercaravan, zoals hierna genoemd.
– Verweer dat op verlangen en onder leiding van
verzekeraar wordt gevoerd, ook in een eventueel
door een benadeelde tegen een verzekerde (rechts)
persoon of verzekeraar aanhangig gemaakt proces,
alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot
betaling waarvan verzekerde of verzekeraar mocht
worden veroordeeld.
– Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar
wordt verleend in een tegen een verzekerde (rechts)
persoon aanhangig gemaakt strafgeding.
Deze dekking geldt als excedentdekking per gebeurtenis
voor alle verzekerden samen tot maximaal € 1.000.000,-.
2.2.6 Berging
Redelijke kosten van noodzakelijk bergen en slepen van de
beschadigde toercaravan die verzekerde heeft gemaakt
indien de toercaravan niet meer gebruikt kan worden als
direct en uitsluitend gevolg van een gedekte gebeurtenis,
naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade of het
defect kan worden beoordeeld en/of hersteld.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
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2.2.7 Stalling / bewaking
Redelijke kosten van noodzakelijke stalling / bewaking
van de beschadigde toercaravan die verzekerde heeft
gemaakt indien de toercaravan niet meer gebruikt kan
worden als direct en uitsluitend gevolg van een gedekte
gebeurtenis.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.8 Vervoer
Redelijke kosten van noodzakelijk vervoer van de
toercaravan die verzekerde heeft gemaakt indien de
toercaravan en/of het trekkende voertuig niet meer
gebruikt kan worden als direct en uitsluitend gevolg van
een gedekte gebeurtenis, naar één door verzekerde te
bepalen adres in Nederland, indien sprake is van alle
hierna genoemde omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied,
maar buiten Nederland.
b. De toercaravan en/of het trekkende voertuig kan niet
binnen vier werkdagen, eventueel door middel van
een noodreparatie, zodanig worden gerepareerd dat
de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan
plaatsvinden.
c. De kosten van dit vervoer zijn lager dan de dagwaarde
van de toercaravan na de gebeurtenis.
Indien de kosten van het vervoer hoger zijn, zijn gedekt
de kosten van invoer / vernietiging ter plaatse van de
gestrande toercaravan. In dat geval is tevens gedekt
vervoer naar het door verzekerde opgegeven adres in
Nederland van de aan- / bijbouw, de caravaninboedel en
de reisbagage die zich in de toercaravan bevond.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.9 Vervangend vakantieverblijf
Redelijke kosten van het huren van een vervangende
caravan of ander vakantieverblijf die verzekerde heeft
gemaakt als direct en uitsluitend gevolg van een gedekte
gebeurtenis waardoor de toercaravan niet meer gebruikt
kan worden.
Deze dekking geldt alleen om een voorgenomen
vakantiereis te kunnen aanvangen of een aangevangen
vakantie te kunnen voortzetten.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 150,per dag, met een maximum van € 1.500,-.
2.2.10 Constructie- / materiaalfouten
Redelijke kosten van herstel van de toercaravan
die verzekerde heeft gemaakt om de gevolgen van
constructie- en/of materiaalfouten op te heffen of te
verminderen
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a. ter voorkoming van (verdere) schade aan de caravan
en/of
b. om een goed gebruik van de caravan voor recreatie
mogelijk te maken.
Deze dekking geldt alleen indien de caravan jonger is dan
5 jaar.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.11 Averij grosse
Verschuldigde bijdrage in averij grosse voorzover die
bijdrage betrekking heeft op de toercaravan.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een
hierna genoemde deskundige, naar keuze van verzekeraar.
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat
zich bij vaststelling baseert op vergoeding in natura.
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich bij
vaststelling baseert op vaststelling in bedragen.
2.3.2 Vaststelling schade aan toercaravan
2.3.2.1 Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op de kosten van herstel.
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan
het bedrag waarop de schade zou zijn vastgesteld indien
herstel niet mogelijk zou zijn, wordt de schade vastgesteld
alsof herstel niet mogelijk is.
2.3.2.2 Geen herstel
Indien herstel op technische gronden niet mogelijk en/of
op economische gronden niet verantwoord is, wordt de
omvang van de schade aan de toercaravan vastgesteld
zoals hierna genoemd.
a. Het verschil tussen de dagwaarde van de toercaravan
onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten
onmiddellijk ná de gebeurtenis indien sprake is van de
hierna genoemde omstandigheden.
– De kosten van herstel zijn hoger dan dat verschil.
– De hierna genoemde regeling naar nieuwwaarde is
niet van toepassing.
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b. Het verschil tussen de nieuwwaarde van de toercaravan
onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten
daarvan onmiddellijk ná de gebeurtenis indien sprake is
van alle hierna genoemde omstandigheden.
– De herstelkosten zijn hoger dan dat verschil of de
herstelkosten zijn hoger dan tweederde van de
nieuwwaarde.
– De toercaravan was op het tijdstip van de gebeurtenis
niet ouder dan zeven jaar na eerste aflevering.
– De toercaravan is eigendom van verzekeringnemer.
– De toercaravan heeft niet eerder een schade gehad
waarvan de herstelkosten meer dan 50% van de
oorspronkelijke cataloguswaarde bedroegen.
Vaststelling vindt plaats met inachtneming van het hierna
vermelde.
– Uitgegaan wordt van de nieuwwaarde van de
toercaravan, maar alleen indien verzekeringnemer
eerste eigenaar is van de toercaravan.
– De nieuwwaarde is gebaseerd op de laatst bekende
cataloguswaarde op het moment van de gebeurtenis,
ook al zou deze hoger zijn dan de verzekerde som.
– Indien de gebeurtenis plaatsvindt binnen 60 maanden
na eerste aflevering vindt geen afschrijving plaats.
– Indien de gebeurtenis plaatsvindt na 60 maanden na
eerste aflevering wordt vanaf de 61e maand een aftrek
wegens afschrijving op de vastgestelde nieuwwaarde
toegepast. Deze aftrek bedraagt 2% per maand of
gedeelte van een maand.
– Indien de vastgestelde waarde lager is dan de
dagwaarde van de toercaravan, wordt uitgegaan van
het verschil tussen de dagwaarde van de toercaravan
onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten
onmiddellijk ná de gebeurtenis.
Verzekeraar heeft het recht om de restanten namens
verzekerde over te dragen aan een door hem aan te wijzen
instantie.
2.3.3 Vaststelling schade aan accessoires
2.3.3.1 Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten.
Indien de aldus vastgestelde schade hoger blijkt te zijn dan
het bedrag waarop de schade zou zijn vastgesteld indien
herstel niet mogelijk zou zijn, wordt de schade vastgesteld
alsof herstel niet mogelijk is.
2.3.3.2 Geen herstel
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde
van de desbetreffende accessoires / apparatuur
onmiddellijk vóór en de waarde van de restanten daarvan
onmiddellijk ná de gebeurtenis.
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Artikel 2.4 Totaal verlies
In geval van vernietiging of verlies van de toercaravan door
een gedekte gebeurtenis ontstaat het recht op de door
verzekeraar verschuldigde schadevergoeding niet eerder
en is niet eerder opeisbaar dan nadat
a. is voldaan aan de hierna genoemde verplichtingen;
b. 30 dagen zijn verstreken na de dag waarop van de
gebeurtenis aangifte bij de politie is gedaan, indien
sprake is van schade door diefstal, joyriding of
oplichting / verduistering.
2.4.1 Aanmelding VbV
Verzekeringnemer verklaart zich akkoord met het
aanmelden door verzekeraar van de gegevens
van de toercaravan aan het Verzekeringsbureau
Voertuigcriminaliteit (VbV).
Deze verplichting geldt alleen indien sprake is van schade
door diefstal, joyriding of oplichting / verduistering.
2.4.2 Revindicatie
Verzekerde heeft aangifte van de gebeurtenis bij de politie
gedaan en kan binnen een termijn van 30 dagen na de
dag van aangifte niet feitelijk weer over de toercaravan
beschikken.
Gedurende deze termijn is verzekeraar door
verzekeringnemer gemachtigd namens hem de
toercaravan terug te vorderen van degene bij wie deze
mocht worden aangetroffen.
Deze verplichting geldt alleen indien sprake is van schade
door diefstal, joyriding of oplichting / verduistering.
2.4.3 Kentekenbewijs / sleutels
Verzekeringnemer heeft de hierna genoemde zaken,
als behorend bij de toercaravan, aan verzekeraar
overgedragen.
a. Het gehele kentekenbewijs (alle delen) indien voor de
toercaravan een kenteken is afgegeven.
b. Alle sleutels.
Deze verplichting geldt ook indien sprake is van totaal
verlies in economische of technische zin.
2.4.4 Eigendomsrecht
Verzekeringnemer heeft de eigendomsrechten met
betrekking tot de toercaravan overgedragen aan
verzekeraar of, naar keuze van verzekeraar, aan een
andere instantie.

Artikel 2.5  Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt
indien sprake is van schade die verband houdt met
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het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule
terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Artikel 2.6 Uitkering
2.6.1 Vergoeding in natura
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel
van) de schade in natura te voldoen, en wel zodanig dat
verzekerde redelijkerwijs geacht kan worden (voor dat
deel van de schade) schadeloos te zijn gesteld.
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij
gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen
en dit namens verzekerde in te schakelen.
2.6.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor
verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht
deze in natura te vergoeden, vindt plaats door die
schadevergoeding in één termijn uit te keren.

DEKKING AAN- / BIJBOUW CASCO
UITGEBREID
Deze dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt
verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is materiële schade door beschadiging aan
of verlies van de aan- / bijbouw door een gedekte
gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde
omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is
ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De toercaravan wordt gewoonlijk in Nederland gestald.
Deze dekking geldt ook indien de gedekte gebeurtenis het
gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die van buiten af op de verzekerde zaken inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken, maar alleen indien dat gevolg bestaat uit:
– brand en ontploffing, beide zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen;
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– kortsluiting;
c. Diefstal van de aan- / bijbouw of onderdelen daarvan, of
poging daartoe.
d. Joyriding met het trekkende voertuig en de daaraan
gekoppelde toercaravan, of poging daartoe.
e. Oplichting van verzekerde met betrekking tot de aan- /
bijbouw of verduistering van de aan- / bijbouw, beide
indien gepleegd door een ander dan verzekerde of diens
(voormalige) echtgenoot, geregistreerde partner of
andere levensgezel.
2.1.2 Dekkingsgebied
De gehele wereld.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel
Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien
de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde
som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan
zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.2 Noodvoorziening
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.3 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.4 Aansprakelijkheid
a. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een ver
zekerde (rechts)persoon als eigenaar van de aan- /
bijbouw voor schade aan een ander dan een verzekerde
(rechts)persoon, toegebracht met of door de aan- /
bijbouw.
b. Verweer en rechtsbijstand in verband met de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde
(rechts)persoon als eigenaar van de aan- / bijbouw,
zoals hierna genoemd.
– Verweer dat op verlangen en onder leiding van
verzekeraar wordt gevoerd, ook in een eventueel
door een benadeelde tegen een verzekerde (rechts)
persoon of verzekeraar aanhangig gemaakt proces,
alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot
betaling waarvan verzekerde of verzekeraar mocht
worden veroordeeld.
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– Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar wordt
verleend in een tegen een verzekerde (rechts)persoon
aanhangig gemaakt strafgeding.
Deze dekking geldt als excedentdekking per gebeurtenis
voor alle verzekerden samen tot maximaal € 1.000.000,-.
2.2.5 Averij grosse
Verschuldigde bijdrage in averij grosse voorzover die
bijdrage betrekking heeft op de aan- / bijbouw.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een
hierna genoemde deskundige, naar keuze van verzekeraar.
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat
zich daarbij baseert op vergoeding in natura.
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich
daarbij baseert op vaststelling in bedragen.
2.3.2 Vaststelling schade aan aan- / bijbouw
2.3.2.1 Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op basis van herstel, zoals hierna bepaald.
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op de
kosten van herstel, onder aftrek van een bedrag voor
nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten,
verhoogd met een door de schade veroorzaakte en na
herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Op de vastgestelde omvang van de schade zal
een redelijke aftrek worden toegepast indien de
onderhoudstoestand van de aan- / bijbouw deze aftrek
rechtvaardigt.
c. Vaststelling van de kosten van herstel vindt alleen plaats
indien de vaststelling niet plaatsvindt naar dagwaarde,
met inachtneming van de daar opgenomen bepalingen,
zoals hierna genoemd.
2.3.2.2 Dagwaarde
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde
onmiddellijk vóór en de waarde van de eventuele restanten
op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt
indien sprake is van schade die verband houdt met
het terrorismerisico overeenkomstig de Clausule
terrorismedekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Artikel 2.5 Uitkering
2.5.1 Vergoeding in natura
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van)
de schade in natura te voldoen, eventueel aangevuld met
een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte
waardevermindering, en wel zodanig dat verzekerde
redelijkerwijs geacht kan worden (voor dat deel van de
schade) schadeloos te zijn gesteld.
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij
gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen
en dit namens verzekerde in te schakelen.
2.5.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor
verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht
deze in natura te vergoeden, vindt plaats door die
schadevergoeding in één termijn uit te keren.

DEKKING CARAVANINBOEDEL CASCO
UITGEBREID
Deze dekking geldt alleen indien hiernaar in de polis wordt
verwezen.

Artikel 2.1 Omvang van de dekking
Gedekt is materiële schade door beschadiging aan
of verlies van de caravaninboedel door een gedekte
gebeurtenis, indien sprake is van alle hierna genoemde
omstandigheden.
a. De gebeurtenis vindt plaats nadat deze dekking is
ingegaan.
b. Bij het aangaan van deze dekking was onzeker dat de
gebeurtenis zou plaatsvinden.
c. De gebeurtenis vindt plaats binnen het dekkingsgebied.
d. De toercaravan wordt gewoonlijk in Nederland gestald.
Audiovisuele / computerapparatuur en lijfsieraden vallen
ook onder deze dekking, tot een maximum van 30% van
de verzekerde som voor caravaninboedel.
Deze dekking geldt ook indien de gedekte gebeurtenis het
gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde zaken.
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Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.1.1 Gedekte gebeurtenissen
a. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die van buiten af op de verzekerde zaken inwerkt.
b. Een onvoorziene, plotselinge, onverwachte gebeurtenis
die een gevolg is van eigen gebrek van de verzekerde
zaken, maar alleen indien dat gevolg bestaat uit:
– brand en ontploffing, beide zoals genoemd in
Hoofdstuk Nadere omschrijvingen;
– kortsluiting;
c. Diefstal van de caravaninboedel, of poging daartoe.
d. Joyriding met het trekkende voertuig en de daaraan
gekoppelde toercaravan, of poging daartoe.
e. Oplichting van verzekerde met betrekking tot de
caravaninboedel of verduistering van de caravan
inboedel beide indien gepleegd door een ander
dan verzekerde of diens (voormalige) echtgenoot,
geregistreerde partner of andere levensgezel.
2.1.2 Dekkingsgebied
De gehele wereld.

Artikel 2.2 Aanvullende dekkingen
Dit artikel geldt alleen met inachtneming van Artikel
Omvang van de dekking.
De in dit artikel genoemde dekkingen gelden ook indien
de totale schadevergoeding hierdoor boven de verzekerde
som uitkomt.
2.2.1 Beredding
Redelijke kosten van beredding en materiële schade aan
zaken die bij de beredding zijn ingezet.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.2 Noodvoorziening
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.3 Opruiming
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.
2.2.4 Aansprakelijkheid
a. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een
verzekerde (rechts)persoon als eigenaar van de
caravaninboedel voor schade aan een ander dan een
verzekerde (rechts)persoon, toegebracht met of door de
caravaninboedel.
b. Verweer en rechtsbijstand in verband met de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een verzekerde
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(rechts)persoon als eigenaar van de caravaninboedel,
zoals hierna genoemd.
– Verweer dat op verlangen en onder leiding van
verzekeraar wordt gevoerd, ook in een eventueel
door een benadeelde tegen een verzekerde (rechts)
persoon of verzekeraar aanhangig gemaakt proces,
alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot
betaling waarvan verzekerde of verzekeraar mocht
worden veroordeeld.
– Rechtsbijstand die op verlangen van verzekeraar
wordt verleend in een tegen een verzekerde (rechts)
persoon aanhangig gemaakt strafgeding.
Deze dekking geldt als excedentdekking per gebeurtenis
voor alle verzekerden samen tot maximaal € 1.000.000,-.
2.2.5 Averij grosse
Verschuldigde bijdrage in averij grosse voorzover die
bijdrage betrekking heeft op de caravaninboedel.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal de
verzekerde som.

Artikel 2.3 Vaststelling schadeomvang
De omvang van de door een gedekte gebeurtenis
veroorzaakte schade wordt vastgesteld zoals hierna
genoemd.
2.3.1 Expertise
De omvang van de schade wordt vastgesteld door een
hierna genoemde deskundige, naar keuze van verzekeraar.
a. Een door verzekeraar aan te wijzen (herstel)bedrijf dat
zich daarbij baseert op vergoeding in natura.
b. Een door verzekeraar te benoemen expert die zich
daarbij baseert op vaststelling in bedragen.
2.3.2 Vaststelling schade aan caravaninboedel
2.3.2.1 Herstel
Indien herstel mogelijk is, wordt de omvang van de schade
vastgesteld op basis van herstel, zoals hierna bepaald.
a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op de
kosten van herstel, onder aftrek van een bedrag voor
nog bruikbare maar niet hergebruikte restanten,
verhoogd met een door de schade veroorzaakte en na
herstel eventueel resterende waardevermindering.
b. Op de vastgestelde omvang van de schade zal
een redelijke aftrek worden toegepast indien de
onderhoudstoestand van de caravaninboedel deze
aftrek rechtvaardigt.
c. Vaststelling van de kosten van herstel vindt alleen plaats
indien de vaststelling niet plaatsvindt naar dagwaarde,
met inachtneming van de daar opgenomen bepalingen,
zoals hierna genoemd.
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2.3.2.2 Dagwaarde
Indien herstel niet mogelijk is, wordt de omvang van de
schade vastgesteld op het verschil tussen de dagwaarde
onmiddellijk vóór en de waarde van de eventuele restanten
op basis van dagwaarde onmiddellijk ná de gebeurtenis.

Artikel 2.4 Beperking uitkeringsverplichting
De uitkeringsverplichting van verzekeraar is beperkt
indien sprake is van schade die verband houdt met het
terrorismerisico overeenkomstig de Clausule terrorisme
dekking, zoals vermeld in Hoofdstuk Terrorisme.

Artikel 2.5 Uitkering
2.5.1 Vergoeding in natura
Verzekeraar heeft het recht vergoeding van (een deel van)
de schade in natura te voldoen, eventueel aangevuld met
een uitkering in geld voor door de schade veroorzaakte
waardevermindering, en wel zodanig dat verzekerde
redelijkerwijs geacht kan worden (voor dat deel van de
schade) schadeloos te zijn gesteld.
Indien verzekeraar van dit recht gebruikmaakt, is hij
gemachtigd om daartoe een (herstel)bedrijf aan te wijzen
en dit namens verzekerde in te schakelen.
2.5.2 Vergoeding in geld
Vergoeding van (het deel van) de schade waarvoor
verzekeraar geen gebruik maakt van zijn recht
deze in natura te vergoeden, vindt plaats door die
schadevergoeding in één termijn uit te keren.

Hoofdstuk 3 Uitsluitingen
Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen
De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk
Uitsluitingen van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 3.2 Uitsluitingen Dekkingen
toercaravanverzekering Casco Uitgebreid
3.2.1 Vordering overheid
Schade gedurende de tijd dat de toercaravan door een
burgerlijke of militaire overheid was gevorderd.
3.2.2 Snelheidswedstrijden
Schade tijdens deelname aan snelheidswedstrijden
of -ritten.
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Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.3 Les / verhuur / niet-recreatief gebruik
Schade terwijl de toercaravan werd gebruikt voor de
hierna genoemde doeleinden en dekking van deze
doeleinden niet uit de polis blijkt.
a. Les.
b. Verhuur (waaronder begrepen leasing) door
verzekeringnemer.
Indien dekking hiervoor uit de polis blijkt, blijft
uitgesloten schade door:
– oplichting van verzekerde met betrekking tot de
verzekerde zaak;
– verduistering van de verzekerde zaak.
c. Niet-recreatief gebruik.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.4 Rijbevoegdheid
Schade terwijl de feitelijke bestuurder van het voertuig
waaraan de toercaravan was gekoppeld:
a. niet de overeenkomstig de Nederlandse wetgeving
geldende wettelijke bevoegdheid tot het besturen
daarvan bezit en/of
b. niet heeft voldaan aan de overige eisen voor
rijbevoegdheid, zoals het in bezit hebben van een
chauffeursdiploma en/of voor het feitelijk verrichte
vervoer verplichte aanvullende certificaten.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die aantoont, dat deze voorvallen / omstandig
heden / gebeurtenissen zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt treft.
3.2.5 Bestuurder onder invloed
Schade waarvan aannemelijk is dat het gebruik van
alcohol of enige andere bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke stof door de bestuurder van het voertuig
waaraan de toercaravan was gekoppeld, verband houdt
met het ontstaan van die schade.
Behoudens tegenbewijs is van bedoelde aannemelijkheid
in elk geval sprake indien in verband met het gebruik van
de alcohol en/of van de andere stoffen, deelname aan
het verkeer ten tijde van de gebeurtenis naar Neder
landse normen wettelijk verboden was. Weigering om
medewerking te verlenen aan een door politie / justitie
gevorderde proef of test om een eventuele overtreding van
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de geldende normen te kunnen vaststellen, wordt voor de
toepassing van deze uitsluiting als een overtreding van die
normen aangemerkt.
Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde (rechts)
persoon die niet als bestuurder van het voertuig waaraan
de toercaravan was gekoppeld bij de schade is betrokken
en van wie in redelijkheid niet kan worden gezegd dat hij
rekening diende te houden met verminderde rijvaardigheid
van de bestuurder ten gevolge van het gebruik van alcohol
en/of andere genoemde stoffen.
3.2.6 Overstroming
Schade door overstroming als gevolg van het bezwijken
of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere
waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak
dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte
gebeurtenis.
Onder deze uitsluiting valt niet schade door brand en
ontploffing als gevolg van overstroming.
3.2.7 Bevriezing
Schade door of in verband met bevriezing van
waterleidingen of verwarmingsinstallaties.
3.2.8 Onvoldoende zorg / onderhoud
Schade door of in verband met aan verzekerde te
verwijten onvoldoende zorg voor en/of onvoldoende
onderhoud van de verzekerde zaken, alsmede schade
door of in verband met verzuim tijdig voor reparatie of
vervanging te zorgen.
3.2.9 Opzet
Schade die een verzekerde persoon met opzet of door
roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd, ongeacht
wie de schade lijdt.

Hoofdstuk 4 Schade
De informatie over schade is vermeld in Hoofdstuk Schade
van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 5 Premie
Artikel 5.1 Premiebetaling
De informatie over premiebetaling is vermeld in Hoofdstuk
Premie van de polisvoorwaarden ZPP.
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Artikel 5.2 Sancties bij niet nakomen
betalingsverplichtingen
De informatie over sancties bij het niet nakomen van
betalingsverplichtingen is vermeld in Hoofdstuk Premie van
de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.3 Terugbetaling van premie
De informatie over terugbetaling van premie is vermeld in
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 5.4 Premievaststelling
De informatie over premievaststelling is vermeld in
Hoofdstuk Premie van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven
en/of voorwaarden
De informatie over herziening van tarieven en/of voor
waarden is vermeld in Hoofdstuk Herziening van tarieven
en/of voorwaarden van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico
Artikel 7.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar
in ieder geval binnen de hierna genoemde termijnen,
verzekeraar in kennis te stellen van wijzigingen, zoals
hierna is aangegeven, tenzij verzekeringnemer aannemelijk
maakt dat hij van het optreden van die wijziging niet op de
hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
7.1.1 Risicowijziging dekkingen toercaravanverzekering
Casco Uitgebreid
Binnen een termijn van twee weken:
a. Vervanging van de in de polis omschreven caravan door
een andere caravan.
b. Verkoop / overdracht van de in de polis omschreven
caravan zonder vervanging door een andere caravan.
c. Wijziging van het kenteken van de in de polis
omschreven caravan.
Binnen een termijn van twee maanden:
d. Wijziging van het in de polis vermelde gebruik van de in
de polis omschreven caravan.
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e. Wijziging van het woon- of vestigingsadres van
verzekeringnemer.
7.1.2 Voortzetting na risicowijziging
7.1.2.1 Vervanging / verkoop / overdracht /
kentekenwijziging
a. Bij vervanging van de in de polis omschreven toer
caravan door een andere caravan, bij verkoop en
overdracht daarvan en bij kentekenwijziging eindigt de
dekking.
Voor de eventueel vervangende caravan respectievelijk
de caravan waarop de kentekenwijziging betrekking
heeft, beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of voort
bouwende voortzetting van de verzekering op basis
van de dan geldende acceptatierichtlijnen en tarieven
mogelijk is.
b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend
en/of worden de nieuwe voorwaarden toegepast op
basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden,
vanaf de datum waarop de risicowijziging plaatsvond.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen
komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de
verzekering één maand na de mededeling hiervan door
verzekeraar.
7.1.2.2 Wijziging gebruik
a. Bij wijziging van het gebruik van de in de polis omschre
ven caravan beoordeelt verzekeraar of gewijzigde of
voortbouwende voortzetting van de verzekering op
basis van de dan geldende acceptatierichtlijnen en
tarieven mogelijk is.
b. Indien gewijzigde of voortbouwende voortzetting wordt
overeengekomen, wordt de nieuwe premie berekend
en/of worden de nieuwe voorwaarden toegepast op
basis van de dan geldende tarieven en voorwaarden.
c. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen
komen over voortzetting van de verzekering, eindigt de
verzekering één maand na de mededeling hiervan door
verzekeraar.
Zolang de verzekering niet is geëindigd, alsmede
zolang voortzetting niet is overeengekomen, blijft deze
ongewijzigd van kracht.

7.1.3 Gevolgen van niet melden risicowijziging
a. Verzuimt verzekeringnemer tijdig verzekeraar in kennis
te stellen van de risicowijziging, maar voortzetting
zou zijn overeengekomen indien verzekeringnemer
zijn verplichting tot melding wel zou zijn nagekomen,
zijn per de wijzigingsdatum opeisbaar de premie
en assurantiebelasting die verzekeringnemer na de
wijziging verschuldigd zou zijn.
b. Indien voortzetting op basis van gewijzigde voor
waarden zou zijn overeengekomen, bestaat, vanaf de
datum waarop verzekeringnemer de risicowijziging
uiterlijk had moeten melden, slechts dekking alsof deze
voorwaarden waren overeengekomen.
c. Indien geen voortzetting zou zijn overeengekomen,
bestaat er geen dekking voor schaden die zijn
ontstaan na de datum waarop verzekeringnemer de
risicowijziging uiterlijk had moeten melden.

Artikel 7.2 Risicobeperking
a. Indien concrete omstandigheden of ontwikkelingen,
zoals aard en omvang van het schadeverloop,
verzekeraar tot het oordeel brengen dat toekomstige
schade kan worden voorkomen of beperkt door
het nemen van risicobeperkende maatregelen door
verzekeringnemer, heeft verzekeraar het recht het
nemen van deze maatregelen voor te schrijven.
b. Verzekeringnemer is verplicht om in redelijkheid zorg te
dragen voor en/of bij te dragen aan het nemen van de
door verzekeraar aangegeven maatregelen.
Het in dit hoofdstuk bepaalde kan niet tot verlenging van
de overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot
beëindiging op andere gronden leiden.

Hoofdstuk 8 Einde van de
verzekering
De informatie over het einde van de verzekering is
vermeld in Hoofdstuk Einde van de verzekering van de
polisvoorwaarden ZPP.

7.1.2.3 Wijziging adres
Een wijziging die uitsluitend bestaat uit verandering van
het woon- of vestigingsadres van verzekeringnemer
leidt tot een herberekening van premie die uitsluitend is
gebaseerd op wijziging van deze factor.

Toercaravanverzekering Casco Uitgebreid | Polisvoorwaarden PP 4325-02

11

Hoofdstuk 9 Aanvullende
polisbepalingen
Artikel 9.1 Persoonsgegevens
De informatie over persoonsgegevens is vermeld
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.2 Toepasselijk recht
De informatie over toepasselijk recht is vermeld
in Hoofdstuk Aanvullende polisbepalingen van de
polisvoorwaarden ZPP.

Artikel 9.3 Klachten

Ontploffing
a. Plotselinge, onvoorziene, hevige krachtsuiting van
gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste stof, met
inachtneming van het hierna vermelde.
b. Indien de ontploffing wordt veroorzaakt door plotselinge
over- of onderdruk in een - al dan niet gesloten - vat
waarin gas, damp, vloeistof of (fijn verdeelde) vaste
stof aanwezig is, dan is alleen sprake van een hevige
krachtsuiting als de wand van het vat onder die druk is
bezweken waarna de drukken binnen en buiten het vat
plotseling aan elkaar gelijk zijn geworden.
c. Indien de ontploffing buiten een vat plaatsvindt, dan
is alleen sprake van een hevige krachtsuiting als een
drukgolf ontstaat die het gevolg is van een chemische
reactie waarbij vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, of
een mengsel daarvan, zijn ontstaan of uitgezet.

De informatie over klachten is vermeld in Hoofdstuk
Aanvullende polisbepalingen van de polisvoorwaarden
ZPP.

Hoofdstuk 10 Terrorisme
De Clausule terrorismedekking en de samenvatting
uitkeringsprotocol NHT zijn vermeld in Hoofdstuk
Terrorisme van de polisvoorwaarden ZPP.

Hoofdstuk 11 Nadere omschrijvingen
Brand
Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten.

308-40.1102

Zo is onder andere geen brand:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b. doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en
ketels.
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