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 ■ Deze Bijzondere Voorwaarden Casco- en Inboedelverzekering Camper vormen één 
geheel met de Algemene Voorwaarden Combipolis Particulieren en de Voorwaar-
den Pakketverzekering Motorrijtuigen. Als de Bijzondere Voorwaarden Casco- en 
Inboedelverzekering Camper afwijken ten opzichte van de Algemene Voorwaarden 
Combipolis Particulieren, gaan deze Bijzondere Voorwaarden voor.
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RUBRIEK KC Bijzondere Voorwaarden Cascoverzekering Camper

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze rubriek(en) wordt verstaan onder

Verzekerden
De verzekeringnemer en verder een ieder die houder of bestuurder van het motor-
rijtuig is.

Verzekerd bedrag
Met verzekerd bedrag van de camper bedoelen wij de cataloguswaarde inclusief btw 
en bpm. Bij inboedel wordt met verzekerd bedrag bedoeld; de nieuwwaarde van de 
inboedel die aanwezig is de camper.

Camper
Het op het polisblad omschreven motorrijtuig voorzien van een Nederlands kenteken-
bewijs in de standaarduitrusting waarmee nieuwe motorrijtuigen van hetzelfde merk 
en type volgens de catalogus van de fabrikant, dealer of importeur werden  
afgeleverd op het tijdstip waarop het motorrijtuig voor het eerst tot het verkeer werd 
toegelaten.

Aanschafwaarde
De prijs die door de verzekerde bij aanschaf van het motorrijtuig, waarvan verzekerde 
niet de eerste eigenaar is, na aftrek van kortingen werd betaald.

Accessoires
De niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen die aan de camper, zowel 
aan de binnen- als aan de buitenzijde daarvan, kunnen worden bevestigd en die daar-
van kunnen worden verwijderd, terwijl de (rij)technische staat van de camper - zonder 
vervanging van die onderdelen of zonder het aanbrengen van een of meer aanpas-
singen - daardoor niet wordt beïnvloed.
Alle niet af-fabriek en alle voor of na de 1e aflevering (door de dealer) van het motor-
rijtuig op, aan of in het motorrijtuig gemonteerde/aangebrachte accessoires zijn mee-
verzekerd tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste € 1.000,–. Wanneer de waarde 
van de hier bedoelde accessoires meer bedraagt dan € 1.000,– zijn zij voor het meer-
dere slechts meeverzekerd indien de meerwaarde apart werd opgeven en over deze 
meerwaarde premie werd berekend.
Niet als accessoires worden aangemerkt: Luifel (deze kan apart worden opgegeven en 
verzekerd) mobilofoon, (mobiele) telefoon, beeld en geluidsdragers, radardetectie-
systemen.
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Cataloguswaarde
De prijs van het motorrijtuig, zoals die op het moment dat kentekenbewijs deel 1A of 
op de datum dat de kentekencard met tenaamstellingscode voor het eerst werd 
 afgegeven, in de catalogus van de fabrikant of importeur is vermeld. Deze prijs moet 
worden verhoogd met alle door de fabrikant en/of dealer aangebrachte opties en 
meeruitvoeringen voor de datum van de 1e oplevering.
Bij het bepalen van de cataloguswaarde moeten eventuele kortingen op het motor-
rijtuig buiten beschouwing worden gelaten.

Nieuwwaarde
Het bedrag onmiddellijk voor de schadegebeurtenis benodigd voor het verkrijgen 
van nieuwe zaken van hetzelfde merk en type / dezelfde soort en kwaliteit.

Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door ver-
oudering en/of slijtage.

Inboedel
Alle niet onder accessoires en luifel begrepen roerende zaken van verzekerden zolang 
zij zijn meegenomen tijdens recreatieve (vakantie)reizen met de camper en/of zolang 
zij zijn achtergelaten in de camper.
Een (vakantie) reis wordt geacht te beginnen op het moment dat verzekerde zijn  vaste 
woning verlaat en te eindigen op het moment dat verzekerde daarin terugkeert. 
 Onder inboedel worden niet begrepen: horloges, camera’s, kostbaarheden, (mobiele) 
telefoons, brillen, handelsvoorwerpen, huisdieren, geld, geldswaardig papier-, vaar-, 
vlieg- en voertuigen anders dan fietsen.

Luifel
Afdak, dat aan de camper is bevestigd en daarmee één geheel vormt.

Camperschadeherstelbedrijf
Een met ons samenwerkend camperschadeherstelbedrijf gespecialiseerd in het repa-
reren van campers. Deze bedrijven staan vermeld op onze website www.nh1816.nl. U 
kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.

Artikel 2 Omvang van de dekking
(op het polisblad is vermeld, welke dekking van kracht is)

I Wij vergoeden aan u schade aan of verlies van het motorrijtuig, zijn onderdelen of 
meeverzekerde accessoires, ontstaan door

 ■ (cascodekking)
A botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken, kwaadwillige be-

schadiging en andere plotseling van buiten komende onheilen, alsmede door 
de onder B, C en D omschreven gevaren;

 ■ (beperkte cascodekking)
B brand, blikseminslag, explosie, kortsluiting of zelfontbranding;
C diefstal (waaronder begrepen joyriding) en verduistering
door anderen dan de verzekeringnemer;
D 1 ruitbreuk, niet gepaard gaande met andere schade aan het motorrijtuig 

https://www.nh1816.nl/
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 behoudens door scherven van de ruit;
2 botsing met loslopende dieren en met vogels op de openbare weg voor 

 zover deze schade bij die botsing met het dier of de vogel is toegebracht;
3 vulkanische uitbarsting, lawines, overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, 

aardbeving, aardverschuiving, vallend gesteente, instorting;
4 door storm vallende voorwerpen en het door storm omwaaien van het 

 motorrijtuig (onder storm wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 
14 meter per seconde);

5 vallende luchtvaartuigen, onderdelen daarvan of uit luchtvaartuigen vallen-
de voorwerpen;

6 van buiten komende onheilen tijdens het vervoer van het motorrijtuig per 
schip, auto, trein of vliegtuig door een beroepsvervoerder, met uitzondering 
van schade ontstaan tijdens takelen en slepen en schade als krassen, schram-
men, afsplinteringen, afschilferingen en verkleuring;

7 verontreiniging van de bekleding als gevolg van het kosteloos vervoeren van 
gewonden ten gevolge van een verkeersongeval.

De gebeurtenissen als onder A, B en D genoemd zijn ook gedekt, als zij het gevolg zijn 
van de aard of een gebrek van de zaak.

II Verder worden vergoed
1 de bijdrage, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt gevorderd in de 

averij-grosse;
2 de kosten van bewaking en van vervoer van het motorrijtuig naar de dichtst-

bijzijnde reparatie-inrichting.

In geval van schade als bedoeld onder C kunnen aan de verzekering geen rechten 
worden ontleend, wanneer het vermiste binnen 1 maand na vermissing wordt terug-
gevonden, behoudens t.a.v. schade die tijdens de bezitsonttrekking aan het motor-
rijtuig is toegebracht.

Artikel 3 Uitsluitingen

Geen vergoeding zal plaatsvinden voor:
a schade ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig zodanig onder invloed 

van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen of een bedwelmend middel verkeert, 
dat hij niet in staat moet worden geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen.
Van het niet in staat worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen - in 
de hiervoor bedoelde zin - is in ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte 
van de bestuurder ten tijde van de schadegebeurtenis 0,5‰ of hoger was dan wel 
indien het adem-alcoholgehalte 220 ug/l of hoger was of als de bestuurder een, 
door de politie opgedragen, ademtest of een urine- of bloedproef weigert.
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Indien echter sinds de datum waarop aan de betrokken bestuurder voor de eerste 
maal een rijbewijs is afgegeven nog geen 5 jaren zijn verstreken en de eerste afgifte 
van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, is van het niet in 
staat worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen - in de hiervoor 
 bedoelde zin - in ieder geval sprake indien het bloed-alcoholgehalte van de 
 bestuurder ten tijde van de schadegebeurtenis 0,2‰ of hoger was dan wel indien 
het adem-alcoholgehalte 88 ug/l of hoger was of als de bestuurder een, door de 
politie opgedragen, ademtest of een urine- of bloedproef weigert.
Deze uitsluiting geldt niet voor u als u aannemelijk maakt dat dit buiten uw weten 
en tegen uw wil heeft plaatsgevonden en dat u geen enkel verwijt te maken valt;

b schade door diefstal (waaronder begrepen joyriding) als niet aan de volgende voor-
waarden is voldaan:

 ■ voor een camper met een verzekerd bedrag van minder dan € 60.000,- inclusief 
BTW en BPM geldt dat de camper op het moment van diefstal minimaal moet 
zijn voorzien van een in werking zijnde en door SCM-goedgekeurd beveiligings-
systeem klasse 1 of VbV/SCM startonderbreker met eigen autorisatie dat is inge-
bouwd door een SCM erkende installateur dan wel door SCM als gelijkwaardig 
aangemerkt beveiligingssysteem ingebouwd door de fabriek of importeur;

 ■ voor een camper met een verzekerd bedrag vanaf € 60.000,- inclusief BTW en 
BPM geldt dat de camper op het moment van diefstal moet zijn voorzien van een 
in werking zijnde door de fabriek of een erkende installateur ingebouwd Bearlock 
diefstalpreventiesysteem of vergelijkbaar SCM/VbV-gecertificeerd diefstal-
preventiesysteem (klasse MP-3, Mechanische Protectie), dat is ingebouwd door 
de fabriek, importeur of een erkende installateur;

U dient bij diefstal aan te tonen dat na inbouw van het diefstalpreventiesysteem 
deze volgens de gestelde normen werd onderhouden. Als niet aan deze verplich-
ting is voldaan of dit niet kan worden aangetoond dan zal er geen schadevergoe-
ding plaatsvinden.

c schade door diefstal (waaronder begrepen joyriding) of inbraak indien u niet de 
normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming daarvan. Hiervan is 
in elk geval sprake als u losse of eenvoudig demontabele diefstalgevoelige zaken 
(waarvan de gezamenlijke winkelwaarde meer dan € 450,– bedraagt) van buitenaf 
zichtbaar in het motorrijtuig heeft achtergelaten of als een verzekerde onachtzaam 
is geweest bij het beheren van de sleutel(s) of kentekenpapieren van het motor-
rijtuig;

d schade ontstaan, terwijl het verzekerde motorrijtuig is verhuurd, permanent wordt 
bewoond of gebruikt wordt voor zakelijke doeleinden.
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Artikel 4 Eigen risico

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

 ■ als de schade volledig wordt hersteld, met uitzondering van
 ■ ruitschade, door een met ons samenwerkend camperschadeherstelbedrijf;
 ■ als er tijdens een vakantie in het buitenland een reparatie wordt
 ■ uitgevoerd zoals vermeld in artikel 6;
 ■ bij totaal-verlies of diefstal van de verzekerde za(a)k(en).

Als de schade niet of niet volledig wordt hersteld door een met ons samenwerkend 
camperschadeherstelbedrijf, dan geldt een eigen risico van € 250,– per schade-
gebeurtenis.

Bij herstel/reparatie van ruitbreuk
Bij ruitschade geldt een eigen risico van € 75,- per gebeurtenis als de ruit wordt 
 vervangen. Als de ruit wordt hersteld door middel van hars-injectie geldt geen eigen 
risico.

Extra eigen risico
Als u heeft gekozen voor een extra eigen risico dan staat dit vermeld op uw polisblad. 
Dit extra eigen risico zullen wij altijd in rekening brengen, ook als u uw motorrijtuig 
laat herstellen bij een met ons samenwerkend schadeherstelbedrijf en komt altijd 
 bovenop andere eigen risico’s die van toepassing zijn. Dit geldt voor zowel beperkt 
casco- als ook casco schadegebeurtenissen.

Artikel 5 Schaderegeling

Wij regelen de schade (niet zijnde een ruitschade) op de volgende
manier:

 ■ u kunt het motorrijtuig ter reparatie aanbieden bij een met ons samenwerkend 
schadeherstelbedrijf. Als u hiervoor kiest, geeft u ons toestemming de schade met 
deze hersteller te regelen. Kunt u de BTW verrekenen dan betaalt u de BTW zelf aan 
het schadeherstelbedrijf.
Als u het motorrijtuig niet aanbiedt bij een met ons samenwerkend schadeherstel-
bedrijf dan geldt het volgende: schades die maximaal € 1.000,– inclusief BTW 
 bedragen, kunt u ter reparatie aanbieden zonder vooraf toestemming van ons;

 ■ is de schade hoger of is er sprake van schade door een aanrijding met een dier of 
moet de schade worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer, dan dient er 
gewacht te worden met herstel en zal er contact met u of uw schadehersteller wor-
den opgenomen door een door ons ingeschakelde expert om de schade aan het 
motorrijtuig vast te stellen. Als u een expert inschakelt, bijvoorbeeld als u of uw 
schadeherstelbedrijf het niet eens is met de vastgestelde schade, dan vergoeden 
wij de in redelijkheid gemaakte expertisekosten;

 ■ zijn beide experts het niet met elkaar eens over de schade? Dan benoemen zij een 
derde expert die een bindende uitspraak zal doen. De in redelijkheid gemaakte 
 kosten komen voor rekening van ons.

Toestemming van ons voor herstel van de schade betekent niet dat wij tot het vergoe-
den van de schade overgaan.
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Artikel 6 Hoe wordt een schade vastgesteld?

6.1 Hoe stellen wij de schade vast?
Wij stellen de schade aan de camper op de volgende manier vast:

 ■ Als de camper beschadigd is: vergoeding van de herstelkosten tot maximaal het 
verschil tussen de van toepassing zijnde dag-, aanschaf-, aankoop- of nieuwwaarde 
onmiddellijk voor de schadegebeurtenis en de restantwaarde na de schadegebeur-
tenis. De herstelkosten worden alleen vergoed als het schaderapport is opgemaakt 
door een schadeherstelbedrijf dat in Nederland is gevestigd. Noodzakelijke herstel-
kosten van een noodreparatie uitgevoerd in het buitenland vallen wel onder de 
dekking. Bij het bepalen van de herstelkosten kan rekening worden gehouden met 
een aftrek nieuw voor oud waar het aan slijtage onderhevige delen betreft zoals 
bijvoorbeeld de accu(‘s), uitlaat of banden.

 ■ Als de camper (technisch of economisch) totaal verloren is: het verschil tussen de 
van toepassing zijnde dag-, aanschaf-, aankoop- of nieuwwaarde onmiddellijk voor 
de schadegebeurtenis en de restantwaarde na de schadegebeurtenis. Wij hebben 
het recht te bepalen aan wie de restanten van de camper worden overgedragen. U 
moet ons (de door ons ingeschakelde expert) alle kentekenbewijzen of kenteken-
card met tenaamstellingscode en sleutels geven. Kunt u dit niet dan verminderen 
wij de schade uitkering met € 250,–. Als bij een beperkt cascodekking blijkt dat de 
waarde hoger is dan de dagwaarde zoals vermeld op het polisblad dan zal als waar-
de de dagwaarde zoals aangegeven op het polisblad worden aangehouden.

 ■ Bij diefstal of verduistering van de camper: hetzelfde als bij totaal verlies. Wij keren 
de schadevergoeding niet binnen 30 dagen na aangifte bij de politie uit. Na deze 
termijn zal uitkering plaatsvinden als de waarde is vastgesteld en door u akkoord 
bevonden. U draagt bij uitkering de eigendomsrechten van de camper aan ons over 
en geeft ons alle bij de camper behorende kentekenbewijzen of kentekencard met 
tenaamstellingscode en sleutels. Voor ontbrekende zaken kunnen wij een vergoe-
ding aftrekken van het schadebedrag. Wordt de camper op de 30e dag na de  datum 
van aangifte bij de politie of eerder gevonden, dan neemt u de camper weer terug. 
Wordt de camper na de eerder genoemde datum gevonden en heeft er nog geen 
schadevergoeding plaatsgevonden dan kunt u kiezen:

 ■ u kunt de camper en de eigendomsrechten aan ons overdragen en de schade-
vergoeding ontvangen of

 ■ u behoudt de camper en eventuele herstelkosten komen voor rekening van ons 
mits er geen sprake is van totaal verlies.

6.2 Uw verzekerd bedrag is te laag
Als bij een schade blijkt dat het verzekerd bedrag op het polisblad te laag is ten 
 opzichte van de werkelijke waarde voor de schadegebeurtenis dan behouden wij ons 
het recht voor om de verzekering aan te passen. Indien wij de verzekering aanpassen 
dan corrigeren wij met terugwerkende kracht, per de ingangsdatum van de verzeke-
ringsdekking, het verzekerd bedrag. Eventuele premieverhogingen worden in minde-
ring gebracht op de schade uitkering.

Als een camper exclusief BTW of BPM is verzekerd dan wordt de schade altijd exclu-
sief BTW of exclusief BPM uitgekeerd.
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6.3 Nieuwwaarderegeling
De waarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis is de dagwaarde.

Als de camper volledig casco is verzekerd, dan wordt de waarde onmiddellijk voor de 
schadegebeurtenis volgens de gunstige nieuwwaarderegeling vastgesteld.

Voor camper en met een nieuwwaarde tot € 80.000,- gelden de volgende voorwaar-
den:

 ■ de nieuwwaarde is inclusief BTW en BPM. Afleveringskosten, antiroestbehandeling 
en accessoires al dan niet later gemonteerd worden meegeteld;

 ■ de camper is niet ouder dan 36 maanden;
 ■ de camper is geen tijdelijk vervangend voertuig;
 ■ de camper was nieuw toen het kentekenbewijs deel 1A of kentekencard met 

 tenaamstelllingscode (voertuigbewijs) werd afgegeven en u bent eerste eigenaar 
(als u bijvoorbeeld een demo camper heeft gekocht, bent u geen eerste eigenaar).
Wij stellen de waarde voor de schadegebeurtenis dan op de volgende manier vast:

 ■ In de eerste 12 maanden na afgifte van het kentekenbewijs deel 1A of de datum 
dat de kentekencard met tenaamstellingscode voor het eerst werd afgegeven: er 
is geen afschrijving van de nieuwwaarde van de camper. Wij gaan uit van de 
laatst bekende cataloguswaarde van een nieuw camper van hetzelfde merk, type 
en uitvoering met dezelfde meeverzekerde accessoires;

 ■ In de 13e tot en met 36e maand: per (deel van de) maand wordt 1% over de nieuw-
waarde afgeschreven.

Uitbereiding nieuwwaarderegeling
Als u voor deze dekking heeft gekozen en dit staat vermeld op uw polisblad en u 
 betaalt hiervoor de meerpremie dan wordt de waarde op de volgende manier vast-
gesteld:

 ■ In de eerste 36 maanden na afgifte van het kentekenbewijs deel 1A of de datum dat 
de kentekencard met tenaamstellingscode voor het eerst werd afgegeven: er is 
geen afschrijving van de nieuwwaarde van de camper. Wij gaan uit van de laatst 
bekende cataloguswaarde van een nieuwe camper van hetzelfde merk, type en uit-
voering met dezelfde meeverzekerde accessoires.

6.4 Aanschafwaarderegeling
Voor campers die recht hebben op een aanschafwaarderegeling gelden de volgende 
voorwaarden:

 ■ de aanschafwaarde is maximaal € 80.000,–;
 ■ de aanschafwaarde is inclusief BTW en BPM. Afleveringskosten, antiroestbehande-

ling en accessoires al dan niet later gemonteerd worden meegeteld;
 ■ de camper is geen tijdelijk vervangend voertuig;
 ■ de camper is gekocht bij een officiële merkendealer of een BOVAG-bedrijf (NDA-lid 

of ABA-lid aangesloten camperbedrijf);
 ■ u bent geen eerste eigenaar.
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Wij stellen de waarde voor de schadegebeurtenis dan op de volgende manier vast:
a de eerste 12 maanden na afgifte van het kentekenbewijs deel II (1B) of de datum van 

overdracht van de kentekencard en tenaamstellingscode door de vorige eigenaar 
van de camper: dan zal de waarde van de camper onmiddellijk voor het ontstaan 
van de schade worden vastgesteld op aanschafwaarde van het motorijtuig even-
tueel vermeerderd met de dagwaarde van de meeverzekerde accessoires.

b als de schade ontstaat 12 maanden na afgifte van het kentekenbewijs deel II (1B) of 
de datum van overdracht van de kentekencard en tenaamstellingscode door de 
vorige eigenaar van de camper dan zal de waarde onmiddellijk voor het ontstaan 
van de schade worden vastgesteld door de onder a. bedoelde waarde van de  camper 
te verminderen met 1,5% over elke maand of gedeelte van een maand.

Uitbereiding aanschafwaarderegeling
Als u voor deze dekking heeft gekozen en dit staat vermeld op uw polisblad en u 
 betaalt hiervoor de meerpremie dan wordt de waarde op de volgende manier vast-
gesteld:

 ■ de eerste 36 maanden na afgifte van het kentekenbewijs deel II (1B) of de datum 
van overdracht van de kentekencard en tenaamstellingscode door de vorige 
 eigenaar van de camper: dan zal de waarde van de camper onmiddellijk voor het 
ontstaan van de schade worden vastgesteld op aanschafwaarde van de camper, 
eventueel vermeerderd met de dagwaarde van de meeverzekerde accessoires.

U dient de aanschafwaarde van de camper aan te tonen door middel van het over-
leggen van de originele aankoopnota. Als deze niet kan worden overlegd dan geldt de 
aanschafwaarderegeling niet.

Als de herstelkosten lager zijn dan het verschil tussen de vastgestelde waarde volgens 
de nieuwwaarde of aanschafwaarderegeling en de restantwaarde, dan worden de 
herstelkosten vergoed.

Is de dagwaarde hoger dan de waarde volgens de nieuwwaarde of aanschafwaarde-
regeling dan gaan wij uit van de dagwaarde.

Is de camper verzekerd exclusief BTW en/of BPM dan wordt de waarde ook exclusief 
BTW en/of BPM vastgesteld. 

Als de camper is geïmporteerd dan betalen wij altijd de dagwaarde; de aanschafwaar-
deregeling is op deze camper niet van toepassing. Het maakt hierbij niet uit of de 
camper door verzekerde of een derde is geïmporteerd.
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Artikel 7 Verplichtingen bij schade

1 Zodra u op de hoogte bent, of behoort te zijn, van een gebeurtenis die voor ons tot 
een verplichting tot uitkering kan leiden, bent u verplicht
a zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is ons van die gebeurtenis op de hoogte te 

stellen;
b diefstal, joyriding en verduistering in geval van constatering van diefstal, joy riding, 

verduistering of vermissing van (onderdelen van) het motorrijtuig onmiddellijk 
aangifte te doen bij de politie en desgewenst tegen ontvangst van de in deze 
Bijzondere Voorwaarden bedoelde schadevergoeding de in zijn nadeel vermiste 
zaken aan ons in eigendom over te dragen. U wordt in geval van vermissing van 
het motorrijtuig geacht akkoord te gaan met het melden door ons van de motor-
rijtuiggegevens aan het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) zodat 
door de overheid erkende particuliere organisaties door ons kunnen worden 
 ingeschakeld voor het terugvinden en terugbezorgen van het motorrijtuig. U 
kunt ook zelf rechtstreeks de vermissing van het motorrijtuig doorgeven aan de 
VbV-helpdesk die 24 uur per dag bereikbaar is (voor telefoonnummer van 
 VbV-helpdesk zie www.nh1816.nl of de omslag van het door de Nh1816 Verzeke-
ringen verstrekte (Europees) aanrijdingsformulier);

c binnen redelijke termijn ons alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke 
voor ons van belang zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen;

d ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van 
ons zou kunnen schaden, waaronder met name wordt begrepen het erkennen 
van aansprakelijkheid;

e de schade zoveel mogelijk te beperken en aanwijzingen van ons of de door haar 
gemachtigden stipt op te volgen;

f in geval van kwaadwillige beschadiging of in geval van (vermoeden van) een 
strafbaar feit zo spoedig mogelijk de politie in te lichten;

g relevante gegevens met betrekking tot alle andere verzekeringen op de om-
schreven zaken of onderdelen daarvan of op enig ander door deze verzekering 
gedekt belang, aan ons op te geven.

2 De verzekering geeft geen dekking, wanneer u één van deze verplichtingen niet 
bent nagekomen en daardoor onze belangen zijn geschaad.

Artikel 8 Wat verwachten wij van u?

Schade die te wijten is aan onvoldoende zorg wordt niet vergoed. Wij verlangen van u 
dat u goed voor uw spullen zorgt. Dat houdt in dat u maatregelen neemt om schade 
te voorkomen en dat u schade die ontstaat zoveel mogelijk beperkt. U bent verplicht 
om de camper te beveiligen tegen diefstal conform de verplichtingen zoals omschre-
ven in artikel 3 B als u de camper onbeheerd achterlaat:

 ■ op eigen of andermans terrein;
 ■ langs de openbare weg;
 ■ in de stalling, tenzij de eigenaar van de stalling dit niet toestaat of omdat er bij de 

stalling sprake is van een brandweerverordening en de camper verrijdbaar moet 
zijn. Dit moet u aan kunnen tonen.

https://www.nh1816.nl/
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Van onvoldoende zorg is in ieder geval sprake:
 ■ als u kostbare zaken tijdens vakantie met de camper niet uit het zicht opbergt;
 ■ als u kostbare zaken in de camper laat liggen wanneer u de camper stalt;
 ■ als u uw camper niet in veiligheid brengt of laat brengen wanneer hoge waterstand 

verwacht wordt op de plek waar de camper staat;
 ■ als er hagel en/of neerslag is binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of 

luiken;
 ■ als u de voortent in de periode van 1 december tot 1 maart buiten laat staan terwijl 

dit geen winter-bestendige voortent is;
 ■ wanneer de camper niet in technisch goede staat verkeert;

Artikel 9 Afstand verhaalsrecht

Wij doen afstand van ons recht op verhaal tegenover de gemachtigde bestuurder en 
zijn werkgever tenzij het schade betreft, die met toepassing van artikel 3 laatste alinea 
van de Algemene Voorwaarden van de Pakketverzekering Motorrijtuigen of artikel 3 
sub a laatste alinea van deze rubriek aan u is betaald of tenzij de schade is ontstaan 
gedurende de periode, dat het motorrijtuig tegen betaling in behandeling, onder-
houd of reparatie is.

Artikel 10 Wettelijke interessen

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek kunnen, in 
afwijking van wat daarover in dat wetsartikel is bepaald, uitsluitend verschuldigd wor-
den vanaf de dag dat zij in rechte worden gevorderd.
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RUBRIEK KI Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Camper

Artikel 1 Omvang van de dekking

Op het polisblad is vermeld, welke dekking van kracht is.

Wij vergoeden aan u schade aan of verlies van de verzekerde inboedel ontstaan door

a brand, ontploffing, zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek;
b storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per secon-

de, alsmede ten gevolge van door de storm vallende of rondvliegende voorwerpen;
c overstroming, vloedgolf, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, 

vallend gesteente, aardbeving;
d diefstal van inboedel uit de camper als sprake is van braak aan de afsluitingen van 

de camper, dan wel na diefstal van de gehele camper;
e diefstal van inboedel vanaf de camper als u kunt aantonen dat de inboedel op een 

zodanige wijze op/aan de camper was bevestigd dat deze niet eenvoudig was te 
verwijderen;

f enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil.

Artikel 2 Waardebepaling bij schade

Basis voor de berekening van een schade uitkering is:
a voor beschadigde zaken of zaken die verloren zijn gegaan waarvan de dagwaarde 

meer bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde: de nieuwwaarde;
b in alle andere gevallen de dagwaarde direct voor de schadegebeurtenis.

Artikel 3 Vergoeding van de schade

De maximale uitkering bedraagt:

a Bij totaal verlies: de volgens artikel 2 vastgestelde waarde tot ten hoogste het ver-
zekerd bedrag van de inboedel, minus de waarde van de restanten;

b Bij beschadiging de herstelkosten tot maximaal het volgens artikel 2 sub a uit te 
keren bedrag;

c Voor beeld-, geluids- en computerapparatuur tezamen € 500,–;
d Voor (hand)gereedschappen en reserve-onderdelen van de camper: € 150,– per 

 gebeurtenis;
e Voor zonnecollectoren: € 750,– per gebeurtenis;
f Voor fietsen: € 250,– per gebeurtenis voor alle fietsen tezamen.

De in artikel 2 en 3 genoemde maxima gelden na aftrek van het eigen risico.

Artikel 4 Eigen risico

Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 75,–.
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Artikel 5 Luifel

Indien op het polisblad is aangegeven dat de camper inclusief luifel is verzekerd dan 
is tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag, verzekerd schade 
aan of verlies van de luifel door:
a brand, ontploffing, zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek;
b storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per secon-

de, alsmede ten gevolge van door de storm vallende of rondvliegende voorwerpen;
c overstroming, vloedgolf, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, 

vallend gesteente, aardbeving;
d enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil.

5.1 Vergoeding van de schade aan de luifel
a In geval van beschadiging van de luifel worden vergoed de herstelkosten, tenzij er 

sprake is van totaal verlies van de luifel. Er is sprake van totaal verlies van de luifel als 
de herstelkosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde van de luifel 
 direct voor de schadegebeurtenis en de waarde van de restanten direct na de scha-
degebeurtenis. Indien er sprake is van totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde 
tot maximaal het verzekerde bedrag, onder aftrek van de waarde van de restanten.

b In geval van diefstal of verduistering door een ander dan uzelf, vergoeden wij de 
dagwaarde van de luifel, direct voor de diefstal of verduistering.

Vergoeding van schade aan de luifel zoals beschreven onder A en B zal plaatsvinden 
onder aftrek van een eigen risico van € 75,– per gebeurtenis.
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