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Artikel 1 - Definities

Verzekeringnemer
degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de
omschrijving op het polisblad is vermeld.

Verzekerde
de verzekeringnemer en de personen met wie hij/zij in duurzaam gezins-
verband samenwoont.

Maatschappij
N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaatschappij.

Verzekerd object
de op het polisblad omschreven stacaravan of toercaravan.

Toercaravan 
de op het polisblad omschreven, uitsluitend voor recreatief gebruik (als
kampeerverblijf) dienende caravan, vouwwagen of vouwcaravan zoals
die door de fabrikant of importeur met standaarduitrusting is geleverd.

Stacaravan
een caravan zoals hierboven omschreven die, afgezien van een eventuele
winterstalling, gedurende het gehele jaar op één vaste standplaats ver-
blijft.

Aanbouw
de aan het verzekerde object bevestigde of in de directe nabijheid daar-
van geplaatste buitenverlichting, antenne en/of zonwering, het tot de
staanplaats behorende bordes en - mits niet van (tent)doek vervaardigd -
de op de staanplaats aanwezige schuurtjes, serres, luifels en toiletvoor-
zieningen.

Inventaris
de volgende, niet tot de standaarduitrusting van het verzekerde object
behorende huishoudelijke artikelen
- bedden- en linnengoed;
- keukengerei (inclusief koelkast, kook- en verwarmingsapparatuur);
- (tuin)meubilair en (tuin)gereedschappen;
- sanitair;
- beeld- en geluids- en computerapparatuur
voor zover deze aan verzekeringnemer toebehoren en zich in verband
met het gebruik van of verblijf in de caravan of de voortent bevinden.

Accessoires 
zaken die niet tot de standaarduitrusting van het verzekerde object
behoren en die in of aan het verzekerde object kunnen worden beves-
tigd of aan de standaarduitrusting kunnen worden toegevoegd zoals
voortent, luifel, fietsdrager, gasflessen, reservewiel, caravanmover enz. 

Voortent, luifel
een niet tot de standaarduitrusting van het verzekerde object behorende,
van tentdoek vervaardigde, (voor)tent of luifel, bestemd voor beves-
tiging aan het verzekerde object zodanig dat deze daarmee een geheel
vormt.

Hoofdpremievervaldatum
de datum waarop de maatschappij jaarlijks de premie, de schadevrije
jaren en (met inachtneming van artikel 6) de verzekerde som(men) vast-
stelt.

Nieuwwaarde
de op het moment van het ontstaan van de schade geldende consumenten-
prijs van een nieuw object van hetzelfde merk, type en uitvoering als het
verzekerde object. Indien deze niet meer nieuw is te leveren geldt als
nieuwwaarde de consumentenprijs van het meest overeenkomende type.

Dagwaarde
onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde van het verzekerde
object, verminderd met een bedrag wegens waardevermindering door
veroudering en slijtage.

Oorspronkelijke cataloguswaarde
de in het jaar van constructie van het verzekerde object voor dit object
geldende consumentenprijs.

Schadegebeurtenis
een voorval of reeks met elkaar verband houdende voorvallen waardoor
een aanspraak op schadevergoeding ontstaat.

Totaal verlies
er is sprake van totaal verlies als de herstelkosten hoger zijn dan het
verschil tussen de op grond van de polisvoorwaarden vastgestelde waarde
van de verzekerde zaak direct voor de schadegebeurtenis en de waarde
van de restanten direct na de schadegebeurtenis.

Artikel 2 - Risico-omschrijving; Verzekerde som

a. De risico-omschrijving in de polis wordt aangemerkt als opgemaakt
op basis van de door verzekeringnemer verstrekte gegevens.

b. De verzekerde som, met uitzondering van de onder artikel 6
genoemde jaarlijkse aanpassing, wordt geacht te zijn opgegeven door
verzekeringnemer.

Artikel 3 - Verzekeringsgebied

Voor een toercaravan is de verzekering van kracht in Europa en de niet
Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee. Voor een stacaravan
is de verzekering van kracht in Nederland en Luxemburg en tot maxi-
maal 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.
Op het polisblad wordt aangegeven of verzekering van kracht is voor
een stacaravan of voor een toercaravan.

Artikel 4 - Omvang van de dekking

De maatschappij vergoedt de materiële schade aan of het verloren gaan
van het verzekerde object en - indien deze blijkens vermelding op het
polisblad zijn meeverzekerd - van de aanbouw, de accessoires, inven-
taris en voortent als direct gevolg van iedere tijdens de looptijd van deze
verzekering voorgevallen plotselinge en onzekere gebeurtenis, tenzij in
dit artikel of elders in deze voorwaarden is bepaald dat de schade of de
oorzaak van de schade is uitgesloten of dat de hoogte van de uitkering
is beperkt tot een maximumbedrag of door een eigen risico. 

Uitgesloten is schade 
- aan de verzekerde zaken bestaande uit en/of als gevolg van constructie-

of materiaalfouten. Deze uitsluiting geldt niet indien wordt voldaan
aan de volgende voorwaarden
- de verzekerde zaken waren op het moment van de schadegebeur-

tenis nog geen 5 jaar oud;
- de constructie- of materiaalfouten waren bij het aangaan van de

verzekering met betrekking tot de beschadigde zaak niet zicht-
baar en aan verzekerde niet bekend; 

- herstel van de schade is noodzakelijk ter voorkoming van verdere
schade of om een goed gebruik van de caravan mogelijk te maken;

- de schade kan niet door verzekeringnemer verhaald worden op
de fabrikant of leverancier (anders dan door vrijwillige afstand
van dat verhaalsrecht door de verzekeringnemer);

Ter bepaling van de ouderdom van het verzekerde object zal in dit 
artikel worden uitgegaan van 1 juli van het jaar van constructie; 

- aan de inventaris als het verzekerde object zelf niet óók door die
gebeurtenis beschadigd is;

- ontstaan, terwijl het verzekerd object is verhuurd, permanent wordt
bewoond of wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden;

- bestaande uit herstelkosten van slijtage;
- die bestaat in of het gevolg is van geleidelijk werkende (weers)-

invloeden, waaronder tevens te verstaan uitdroging of verwering van
afdichtingsmateriaal;

- die is veroorzaakt door dieren die met goedvinden van een verzekerde
in het verzekerde object verblijven, alsmede schade veroorzaakt door
ongedierte;

- ontstaan, terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig waar-
aan het verzekerd object is gekoppeld
a. niet in het bezit was van een geldig, voor het motorrijtuig inclu-

sief aanhanger wettelijk voorgeschreven rijbewijs; 
b. dat motorrijtuig bestuurt gedurende de tijd dat hem/haar de rijbe-

voegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd;
c. onder invloed verkeert van alcoholhoudende drank of enige

andere bedwelmende of stimulerende stof en terzake daarvan
strafrechtelijk wordt veroordeeld, dan wel dat de bestuurder 
weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek gericht op
het vaststellen daarvan;

d. deelneemt aan snelheids- of behendigheidsritten; 
- die met opzet, voorwaardelijke opzet of goedvinden van een ver-

zekerde is veroorzaakt;
- ontstaan gedurende de tijd dat het verzekerde object in beslag is

genomen of wordt gebruikt krachtens besluit van een Nederlandse
of vreemde overheid;

- aan een stacaravan, indien deze is gekoppeld aan een motorrijtuig,
tenzij de stacaravan met dit motorrijtuig via de kortste weg wordt
vervoerd van of naar de winterstalling, de reparateur of leverancier;

- veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 genoemde
vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissements-
rechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd;

- veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkern-
reacties, onverschillig waar en hoe deze zijn ontstaan;

- omtrent welker ontstaan, aard of omvang een verzekerde opzettelijk
een onware opgave doet;

- die bestaat in of veroorzaakt is door onvoldoende zorg voor het ver-
zekerd object. Hiervan is in ieder geval sprake
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a. bij het rijden met het verzekerde object bij storm, waaronder
wordt verstaan wind met een snelheid van 14 meter per seconde
of meer;

b. bij het niet of onvoldoende beschermen van waterleiding en daar-
op aangesloten reservoirs en toestellen tegen bevriezing;

c. bij het niet veilig stellen van het verzekerde object bij rederlijker-
wijs te verwachten hoge waterstand;

d. bij het niet voorkomen van verstopping van dakgoten en daarop
aangesloten afvoerpijpen;

e. als blijkt dat het verzekerde object in technisch opzicht niet in
goede staat verkeert doordat verzekerde heeft nagelaten zorg te
dragen voor tijdig en effectief deskundig onderhoud van het com-
plete onderstel, de gasinstallatie, de elektrische bedrading;

- het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voor-
koming van verlies of diefstal van meer kostbare zaken zoals beeld-,
geluids- en computerapparatuur;

- door diefstal van de toercaravan gedurende de tijd dat deze zonder
direct toezicht wordt achtergelaten. Deze uitsluiting geldt niet indien
verzekerde kan aantonen dat
- (bij een caravan met een oorspronkelijke cataloguswaarde van

ten hoogste € 11.500,–) de caravan ten tijde van de diefstal was
beveiligd door middel van een in werkvaardige toestand ver-
kerend VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot of een VIP/TNO
goedgekeurde wielklem;

- (bij een caravan met een oorspronkelijke cataloguswaarde van
meer dan € 11.500,–) de caravan ten tijde van de diefstal was
beveiligd door middel van een VIP/TNO goedgekeurd koppe-
lingsslot ÉN een VIP/TNO goedgekeurde wielklem;
De bepaling ten aanzien van het koppelingsslot en/of de wielklem
vervalt, indien de caravan is geplaatst in een afgesloten ruimte en
conform een brandweerverordening verrijdbaar moet zijn;

- die het gevolg is van hagel, regen, sneeuw (neerslag) of smeltwater,
binnengedrongen door openstaande ramen deuren of luiken;

- door hagel, regen, sneeuw (neerslag) of smeltwater. Deze uitsluiting
geldt niet indien blijkens aantekening op het polisblad hagel en neer-
slagschade is meeverzekerd. 

Artikel 5 - Overige dekkingen

Boven de verzekerde som zijn gedekt

1. transportkosten
a. van de toercaravan

I naar één door verzekeringnemer te bepalen adres in Nederland,
indien de caravan door een op grond van artikel 4 van deze voor-
waarden gedekte gebeurtenis is beschadigd en niet meer kan 
rijden. Indien de gebeurtenis in het buitenland plaatsvindt, geldt
de voorwaarde, dat de caravan niet binnen 4 werkdagen - even-
tueel door middel van een noodreparatie - zodanig kan worden
gerepareerd, dat de (terug-)reis op technisch verantwoorde wijze
kan plaatsvinden. Indien vervoer vanuit het buitenland econo-
misch niet verantwoord is, worden de kosten voor invoer of ver-
nietiging vergoed. Verzekerde heeft dan ook recht op de kosten
van het vervoer naar Nederland van de inventaris;

II naar één door verzekeringnemer te bepalen adres in Nederland,
indien de caravan niet is beschadigd maar het trekkende motor-
rijtuig in het buitenland
- zodanig door een ongeval wordt beschadigd, dat transport

daarvan naar Nederland noodzakelijk is, 
of
- door diefstal of een ongeval totaal verloren is.

Deze kosten worden niet vergoed, indien hiervoor recht op vergoe-
ding bestaat uit hoofde van een andere verzekering, al dan niet van
oudere datum, of recht op vergoeding zou bestaan als déze verze-
kering niet bestond.

b. van de stacaravan
naar en van de dichtst bijgelegen geschikte reparateur, indien de
stacaravan door een op grond van artikel 4 van deze voorwaarden
gedekte gebeurtenis is beschadigd en niet op de standplaats kan 
worden gerepareerd.

2. bergingskosten
zijnde de kosten van berging, bewaking en opruiming, indien de cara-
van door een op grond van artikel 4 van deze voorwaarden gedekte
gebeurtenis totaal verloren gaat en verzekerde voor deze kosten geen
beroep kan doen op een andere voorziening.

3. huurkosten
voor een vervangende caravan of ander vakantieverblijf, indien het 
verzekerd object tijdens een vakantie of binnen een maand vóór de 
aanvang van een geplande vakantie door een op grond van artikel 4 van
deze voorwaarden gedekte gebeurtenis verloren is gegaan of zodanig
beschadigd is, dat deze onbewoonbaar is geworden. Deze kosten 
worden vergoed tot maximaal € 125,– per dag met een maximum van 
€ 1.250,– per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.

4. de bijdragen in averij-grosse
wanneer de toercaravan zich aan boord van een schip bevindt en bij
dreigend gevaar kosten moeten worden gemaakt om het schip en de
lading te behouden. 

5. bijkomende kosten
- voor het opstellen van een gelijkwaardige stacaravan op de plaats

van de verzekerde stacaravan, voor zover zij door verzekerde ver-
schuldigd zijn;

- voor het opnieuw aansluiten van gas, water, elektriciteit en riolering
van deze stacaravan. 

Deze kosten worden uitsluitend vergoed indien de stacaravan door een
op grond van artikel 4 van deze voorwaarden gedekte gebeurtenis
totaal verloren is gegaan.

6. Aansprakelijkheid
de verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden in hun
hoedanigheid van particulier voor schade met het verzekerde object 
veroorzaakt aan personen en zaken, tot maximaal € 500.000,– per
gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen. Deze dekking geldt uit-
sluitend indien de aansprakelijkheid niet is gedekt op een andere verze-
kering, al dan niet van oudere datum, of onder een andere verzekering
gedekt zou zijn, indien déze verzekering niet bestond.
Van deze dekking is uitgesloten
- de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die de aansprakelijke

verzekerde onder zich heeft;
- de aansprakelijkheid voor schade terwijl het verzekerde object is

gekoppeld aan een motorvoertuig dan wel, na daarvan te zijn los-
gemaakt of -geraakt, nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is
gekomen.

7. Zekerheidstelling 
als een buitenlandse overheid ter waarborging van de rechten van een
benadeelde in verband met een gedekte gebeurtenis een zekerheid-
stelling verlangt voor de invrijheidstelling van een verzekerde of voor de
opheffing van een op het verzekerde object gelegd beslag, zal de maat-
schappij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 15.000,- inclusief
belastingen. De verzekerden zijn verplicht de maatschappij te machtigen
over de zekerheidstelling te beschikken en alle medewerking te verlenen
om terugbetaling te verkrijgen. Als terugverkrijging van een eventueel
betaalde waarborgsom niet lukt, dan is verzekerde gehouden de voor-
geschoten waarborgsom binnen 12 maanden aan de maatschappij terug
te betalen.

Artikel 6 - Aanpassing wegens indexering

De maatschappij zal jaarlijks op de hoofdpremievervaldatum de ver-
zekerde som(men) - en in evenredigheid daarmee de daarop gebaseerde
premie - verhogen met een vaste index van 4%.
De indexering van de verzekerde som(men) en de premie zal plaats-
vinden gedurende een maximale periode van 5 jaren, gerekend vanaf
het bouwjaar van het verzekerde object. Indien echter op het polisblad
is vermeld dat de 10-jaar nieuwwaarderegeling van toepassing is, zal de
indexering plaatsvinden gedurende een maximale periode van 10 jaren,
gerekend vanaf het bouwjaar van het verzekerde object. 
Geen indexering zal plaatsvinden ten aanzien van de verzekerde som
voor aansprakelijkheid, genoemd in artikel 5 sub 6.

Artikel 7 - Verplichtingen bij schade

1. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij ver-
plicht
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te melden;
b. in geval van diefstal, braak, verduistering, oplichting, vermissing,

vandalisme of (vermoeden van) enig ander strafbaar feit, hiervan
onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en desgewenst tegen
de op grond van deze verzekering verleende schadevergoeding
zijn eigendomsrechten aan de maatschappij over te dragen;

c. bij aansprakelijkheid als omschreven in artikel 5 sub 6 alle stuk-
ken welke hij in verband daarmee ontvangt, 
- onverwijld aan de maatschappij door te zenden;
- zich te onthouden van enige schulderkenning of toezegging

van vergoeding;
- de maatschappij te machtigen alle door haar gewenste acties

in zijn naam te voeren;
d. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te ver-

strekken en stukken aan haar door te zenden;
e. de maatschappij zijn volle medewerking te verlenen en alles na te

laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen schaden;
f. de schade zoveel mogelijk te beperken en aanwijzingen van de

maatschappij en de door haar gemachtigden stipt op te volgen;
g. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of onderdelen

daarvan of op enig ander door deze verzekering gedekt belang,
aan de maatschappij op te geven.

De door verzekerde verstrekte of te verstrekken opgaven, mondeling
dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de vaststelling van de
omvang van de schade en het recht op uitkering.

2. De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde één van
deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van
de maatschappij heeft geschaad.

3. In elk geval verjaart het recht op uitkering, indien de onder 1 sub a
van dit artikel bedoelde melding niet plaatsvindt binnen 5 jaar na de
gebeurtenis, die voor de maatschappij tot een verplichting tot uit-
kering kan leiden.



Artikel 8 - Schadevaststelling

1. De schade wordt, mede aan de hand van de door verzekerde ver-
strekte gegevens en inlichtingen, in onderling overleg geregeld en
vastgesteld, eventueel door een door de maatschappij te benoemen
expert.
Indien verzekeringnemer zich niet kan verenigen met de door de
expert vastgestelde schade, heeft hij het recht zelf een expert te
benoemen. In geval van verschil benoemen de twee deskundigen een
derde, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers een
bindende schadevaststelling zal verrichten.

2. Het salaris en de kosten van alle deskundigen komen voor rekening
van de maatschappij. Het salaris en de kosten van de door verzeke-
ringnemer benoemde expert worden slechts vergoed voor zover zij
het salaris en de kosten van de door de maatschappij benoemde
expert niet te boven gaan.

3. Door medewerking van de maatschappij aan de benoeming van een
expert of door andere maatregelen in verband met de schade door
haar genomen, wordt zij niet geacht aansprakelijkheid voor de schade
te erkennen.

Artikel 9 - Schadevergoeding

Bij het vaststellen van de schadevergoeding gelden de volgende bepalingen

a. herstelkosten / waardevermindering
Als er geen sprake is van totaal verlies worden de met het herstel
gepaard gaande kosten vergoed mits verzekeringnemer de schade
daadwerkelijk laat repareren binnen 6 maanden na de schadegebeur-
tenis. Ten bewijze daarvan dient verzekeringnemer na herstel de 
originele reparatienota aan de maatschappij te overleggen.
Indien verzekeringnemer de schade niet binnen de genoemde periode
heeft laten herstellen of de originele reparatienota niet kan of wil
overleggen wordt 50% van de (geschatte) herstelkosten exclusief
BTW vergoed. Bij een beschadiging die de verzekeringnemer niet laat
herstellen en die gelet op de aard en omvang, de gebruikswaarde van
de verzekerde zaak niet aantast en die de verzekeringnemer niet laat
herstellen, wordt uitsluitend een (nader te bepalen) bedrag aan
waardevermindering vergoed. 

b. Schadevergoeding bij totaal verlies
Er wordt op basis in geval van ’totaal verlies’ afgewikkeld indien
- reparatie niet mogelijk is of zoals bij diefstal of verduistering, niet

van toepassing;
- de kosten van herstel meer bedragen dan 2/3 van de waarde van

de verzekerde zaak direct voor de schadegebeurtenis.
Bij totaal verlies wordt vergoed het verschil in de waarde van de ver-
zekerde zaak direct voor de schadegebeurtenis en de waarde van de
eventuele restanten.

Waardebepaling sta- of toercaravan
Indien het verzekerd object op het moment van de schadegebeurtenis
niet ouder is dan 5 jaar zal de waarde hiervan worden vastgesteld op de
nieuwwaarde. Indien het verzekerd object ouder is dan 5 jaar of als het
jaar van constructie niet kan worden vastgesteld zal de waarde worden
vastgesteld op de dagwaarde. Voor het vaststellen van de ouderdom van
het verzekerd object zal de aankoopdatum worden gesteld op 1 juli van
het jaar van constructie. In geen geval zal voor de bepaling van de
waarde worden uitgegaan van een hoger bedrag dan 110% van de 
verzekerde som voor het verzekerde object. 

Wanneer op het polisblad is vermeld dat de 10 jaar nieuwwaarde-
regeling van toepassing is, wordt de waarde van de sta- of toercaravan
op de navolgende wijze vastgesteld
- indien het verzekerd object op het moment van de schadegebeurtenis

niet ouder is dan 5 jaar zal de waarde hiervan worden vastgesteld op
de nieuwwaarde;

- indien het verzekerd object op het moment van de schadegebeurtenis
ouder is dan 5 doch niet ouder dan 10 jaar en verzekeringnemer de
1e eigenaar is, zal de waarde hiervan eveneens worden vastgesteld
op de nieuwwaarde. Indien het verzekerd object ouder is dan 5 jaar
maar verzekeringnemer geen 1e eigenaar is zal de waarde worden
vastgesteld op de dagwaarde;

- indien het verzekerd object ouder is dan 10 jaar of als het jaar van
constructie niet kan worden vastgesteld zal de waarde hiervan wor-
den vastgesteld op de dagwaarde. 

Voor het vaststellen van de ouderdom van het verzekerd object zal de
aankoopdatum worden gesteld op 1 juli van het jaar van constructie. 
In geen geval zal voor de bepaling van de waarde worden uitgegaan van
een hoger bedrag dan 110% van de verzekerde som voor het verzekerde
object.

Waardebepaling voortent
Indien de voortent op het moment van de schade niet ouder is dan 
5 jaar en de verzekeringnemer deze nieuw heeft gekocht zal de waarde
daarvan worden vastgesteld op de nieuwwaarde. Indien de voortent op
het moment van de schadegebeurtenis ouder is dan 5 jaar, zal deze
nieuwwaarde voor elke maand, of een deel daarvan, die de voortent

ouder is, worden verminderd met 1,5% echter niet tot een lager bedrag
dan de werkelijke dagwaarde op het moment van de schadegebeurtenis.
Voor het vaststellen van de ouderdom van de voortent wordt uitgegaan
van de aankoopdatum daarvan. In geen geval zal voor de bepaling van
de waarde worden uitgegaan van een hoger bedrag dan 110% van de
verzekerde som voor de voortent. Indien de voortent ouder is dan 8 jaar
of als verzekerde de voortent niet nieuw heeft gekocht of niet kan 
aantonen dat hij deze nieuw heeft gekocht zal de waarde worden vast-
gesteld op de dagwaarde.

Waardebepaling inventaris
De waarde van de inventaris wordt vastgesteld op de nieuwwaarde
behalve voor zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde, in welk geval de waarde op de dagwaarde wordt
gesteld.
Indien blijkt, dat de nieuwwaarde van de inventaris hoger is dan de op
het moment van de schadegebeurtenis daarvoor geldende verzekerde
som, wordt voor de regeling van de schade deze verzekerde som met
maximaal 20% verhoogd. Als ook dan nog deze verzekerde som lager is
dan de totale nieuwwaarde, vergoedt de maatschappij de vastgestelde
schade slechts in verhouding van de hiervoor berekende verzekerde som
tot de werkelijke nieuwwaarde.

Waardebepaling van de aanbouw
De waarde van de verzekerde aanbouw wordt vastgesteld op de dag-
waarde daarvan ten tijde van de schadegebeurtenis. 

Artikel 10 - Beperkingen; eigen risico

Op het polisblad is vermeld of en zo ja, welk eigen risico van toepassing is.

Wanneer op het polisblad is vermeld dat hagel- en neerslagschade is
meeverzekerd, geldt dat indien het verzekerde object ouder is dan 10
jaar bij een hagel- of neerslagschade slechts een bedrag aan waardever-
mindering zal worden vergoed. Voor het vaststellen van de ouderdom
van het verzekerde object zal de aankoopdatum worden gesteld op 
1 juli van het jaar van constructie. 

Voor iedere hagel- of neerslagschade wordt boven het op het polisblad
vermelde eigen risico een extra eigen risico van € 150,– per schade-
gebeurtenis op de uitkering in mindering gebracht. 

Voor schade door diefstal, verduistering of vermissing, niet vooraf-
gegaan door braak aan de caravan, voortent of aanbouw, zal niet meer
worden vergoed dan € 700,–.

Voor schade aan of verlies van beeld-, geluids- en computerapparatuur
zal per schadegebeurtenis nimmer meer worden vergoed dan 30% van
het voor inventaris verzekerde bedrag.

Artikel 11 - Premie

De premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen nadat
zij verschuldigd zijn geworden, bij vooruitbetaling te worden voldaan aan
de maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast. Bij
gebreke van betaling binnen voornoemde termijn, alsmede bij weigering
tot betaling, wordt met terugwerkende kracht tot de dag waarop de 
premie, kosten en assurantiebelasting verschuldigd zijn geworden geen
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die na die datum plaats-
vinden onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling
van premie, kosten en assurantiebelasting. De dekking wordt weer van
kracht en wel uitsluitend voor de toekomst, 24 uur nadat het achter-
stallige bedrag inclusief eventuele incasso- en proceskosten is voldaan. 

Bij het beëindigen van de verzekering - anders dan wegens kwade trouw
van verzekerde - heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de
premie over de termijn, gedurende welke de verzekering niet meer van
kracht is, onder aftrek van royementskosten.

Artikel 12 - Herziening van premie en/of voorwaarden

De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en-bloc te wijzigen. Behoort deze ver-
zekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd op een door
haar te bepalen datum de premie of voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die wijziging aan te passen.
De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en geacht
hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de
hiervoor bedoelde datum de maatschappij schriftelijk te kennen geeft de
aanpassing te weigeren. In dat geval eindigt de verzekering op de op het
polisblad onder einddatum genoemde datum.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekering-
nemer geldt niet indien
- de wijziging van de premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke

regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie of een uitbreiding van de

dekking inhoudt;
- de wijzing van premie verband houdt met de indexering genoemd in

artikel 6.



Artikel 13 - Verlenging en beëindiging

De verzekering loopt tot de op het polisblad onder ”duur van de ver-
zekering” genoemde datum en wordt stilzwijgend verlengd met de even-
eens daar genoemde termijn.

De verzekering eindigt
a. op de op het polisblad onder ”einddatum” genoemde datum indien

verzekeringnemer uiterlijk 3 maanden vóór deze datum de verzeke-
ring schriftelijk aan de maatschappij heeft opgezegd;

b. op de op het polisblad onder “einddatum” genoemde datum indien
de maatschappij uiterlijk 3 maanden vóór deze datum de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd;

c. door schriftelijke opzegging door de maatschappij
1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de maatschappij

tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is
gekomen;

2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering gerecla-
meerde uitkering heeft verleend dan wel heeft afgewezen;

3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is pre-
mie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

4. indien een verzekerde met betrekking tot een schadegebeurtenis
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven;

5. als een verzekerde één van de in deze polis genoemde verplichtin-
gen niet nakomt.

d. indien verzekeringnemer weigert de wijziging van premie of voor-
waarden te accepteren, die de maatschappij op grond van artikel 12
kan verlangen en wel per de in de kennisgeving door de maatschappij
genoemde datum; 

e. zodra verzekeringnemer of - in geval van zijn overlijden - zijn erf-
genamen ophouden belang te hebben bij de verzekerde zaken en
tevens de feitelijke macht erover verliezen. De verzekeringnemer of
zijn erfgenamen zijn verplicht hiervan binnen 30 dagen daarna
mededeling te doen aan de maatschappij;

f. zodra verzekeringnemer zijn feitelijke woonplaats niet meer binnen
Nederland heeft of de caravan in het buitenland wordt gestald.
Onder stalling in het buitenland wordt verstaan een verblijf van 
langer dan 6 aaneengesloten maanden buiten Nederland. Voor sta-
caravans wordt het in artikel 3 daarvoor genoemde verzekerings-
gebied niet als buitenland beschouwd;

g. in geval van totaal verlies van de verzekerde object, waarvoor in-
gevolge deze polis een uitkering is gedaan.

De verzekering eindigt in de onder sub c genoemde gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum. De maatschappij zal dan een opzeg-
gingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen.

Zonder nadere overeenkomst gaat de verzekering niet over op een andere
door de verzekeringnemer aangeschafte toer- of stacaravan en gaan
evenmin de rechten uit de verzekering over op een nieuwe verkrijger
van of belanghebbende bij het verzekerde object. 

Artikel 14 - Andere verzekeringen

Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis door een of meer
elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk zijn gedekt of zouden
zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is de maatschappij
slechts tot uitkering verplicht, voor zover de schade het bedrag te boven
gaat dat uit hoofde van de elders ten behoeve van de verzekerde gesloten
verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien de onder-
havige verzekering niet bestond.

Artikel 15 - Adres

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij
bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen
of mededelingen worden geacht verzekeringnemer te hebben bereikt. 

Artikel 16 - Vervaltermijn

Wanneer de maatschappij van oordeel is dat zij voor een gemelde scha-
de tegenover de verzekerde geen of beperkte verplichtingen heeft, zal zij
de verzekerde of de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verze-
kering loopt, daarvan schriftelijk mededeling doen. Iedere vordering op
de maatschappij vervalt indien de verzekerde een geschil daarover niet
binnen 1 jaar na dagtekening van de schriftelijke mededeling aanhangig
maakt bij de bevoegde rechter.

Artikel 17- Wettelijke interessen

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek
worden - in afwijking van hetgeen in dit wetsartikel hierover is bepaald -
uitsluitend verschuldigd vanaf de dag dat zij in rechte worden gevorderd.

Artikel 18 - Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte 
persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van 
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ”Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze gedrags-
code worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking
weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan worden aangevraagd bij het
informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 87 77, www.verzekeraars.nl.

Artikel 19 - Toepasselijk recht; Klachteninstanties

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming

of uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan
de directie van de maatschappij. Als het oordeel van de directie niet
bevredigend wordt geacht, kan men zich wenden tot:
De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

Degene die geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelings-
mogelijkheden of de behandeling hiervan niet bevredigend vindt, kan
het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 20 - Terrorismedekking bij de Nederlandse Herver-
zekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden
is bepaald over gedekte risico´s en verzekerde bedragen geldt voor het
risico van terrorisme het volgende.
Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme,
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen
of gedragingen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, te noemen het ”terrorismerisico” is de uitkering/dekking
beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorisme
van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme-
schaden N.V. (NHT).
De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorisme-
risico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking is gedeponeerd op 10 januari 2007
bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 3/2007 en bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27178761 (voor de tekst
van de clausule zie www.nht.nl of www.terrorismeverzekerd.nl).


