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CARL-7 
Bijzondere voorwaarden  
Caravanverzekering 
 

Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.  
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Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
1.1 Verzekerde: 

De verzekeringnemer en iedereen die met toestemming van de verzekeringnemer de caravan gebruikt. 
1.2 Caravan: 

De op het polisblad omschreven caravan of vouwkampeerwagen met de tot de standaarduitrusting behorende inven-
taris, alsmede accessoires, voor zover bij de vaststelling van de verzekerde som met de waarde van deze inventaris 
en accessoires rekening is gehouden. 

1.3 Stacaravan: 
De op het polisblad omschreven caravan die op een vaste standplaats verblijft en eventueel eenmaal per jaar wordt 
vervoerd van en naar de standplaats. Tot de stacaravan worden ook gerekend de tot de standaarduitrusting behoren-
de inventaris, alsmede accessoires, voor zover bij de vaststelling van de verzekerde som met de waarde van deze 
inventaris en accessoires rekening is gehouden. 

1.4 Voortent, luifel en toilettent: 
De aan de caravan bevestigde en daarmee een geheel vormende voortent en tentluifel, alsmede een bij de caravan 
staande toilettent, voor zover bij de vaststelling van de verzekerde som met de waarde van deze voortent, luifel en 
toilettent rekening is gehouden. 

1.5 Aanbouw: 
De aan de caravan bevestigde of in de onmiddellijke nabijheid daarvan geplaatste t.v. -, schotel- of parabool- en ra-
dio-antennes, buitenverlichting en/of zonwering, alsmede (mits niet van tentdoek vervaardigd) schuurtjes, serres, 
bordessen, luifels en toilethuisjes. 

1.6 Inboedel: 
Alle zaken die voor de particuliere huishouding bestemd zijn en niet tot de standaarduitrusting van de auto of de ca-
ravan behoren en die zich bevinden in, op, bij of aan de caravan, voortent, aanbouw en/of in, op, bij of aan de auto 
waaraan de caravan is gekoppeld. Tot de inboedel worden niet gerekend: geld, geldswaardig papier, kostbare zaken 
en motorrijtuigen. 

1.7 Kostbare zaken: 
Reisdocumenten, foto-, film-, beeld-, geluids- en computerapparatuur of mobiele telefoons en hun toebehoren, ge-
hoorapparaten, sieraden, horloges, leder- of bontwerk. 

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

1.9 Storm: 
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde. 

1.10        (In)braak: 
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking met zichtbare beschadiging van afsluitingen. 

1.11 Gebeurtenis: 
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband hou-
dende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen moet of moeten tij-
dens de geldigheidsduur van de verzekering hebben plaatsgevonden. 

1.12 Bereddingskosten: 
De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waarte-
gen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. 
Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatrege-
len worden ingezet. 
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1.13 Nieuwwaarde: 
De op het moment van het ontstaan van de schade geldende consumentenprijs van een nieuw object van gelijk 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. 

1.14 Dagwaarde: 
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde van de caravan onder aftrek van een bedrag wegens waardever-
mindering door veroudering of slijtage. 

1.15 Vervangingswaarde: 
Onder vervangingswaarde wordt verstaan de op het moment van het ontstaan van de schade geldende consumen-
tenprijs van een naar merk, type, uitvoering en bouwjaar vergelijkbare caravan als het verzekerde object.  

1.16       Herstelkosten: 
Onder herstelkosten vallen alle kosten, verbonden aan het in de oorspronkelijke staat of vorm terugbrengen van het 
verzekerde object, waaronder de noodzakelijke kosten van wegruimen en/of afbreken van de verzekerde zaken ten-
einde herstel mogelijk te maken. 

1.17       London Alarm Service: 
De organisatie die namens de verzekeraar belast is met de uitvoering van de hulpverlening. 
Telefoon vanuit Nederland (020) 592 91 95 
Telefoon vanuit het buitenland + 31 20 592 91 95 

Artikel 2 Omvang van de verzekering 

2.1 Caravan. De dekking omvat: 
h) De vergoeding van schade aan of verlies van caravan, voortent of aanbouw als gevolg van iedere tijdens de 

looptijd van deze verzekering voorgevallen onzekere gebeurtenis die niet onder de uitsluitingen in de Algemene 
Voorwaarden of deze Bijzondere Voorwaarden is genoemd; 

i) Schade aan glas, verwerkt in de voortent of andere aanbouw, is uitsluitend gedekt, indien deze het gevolg is van 
brand of storm; 

j) Schade of verlies door een eigen gebrek of materiaal- of constructiefouten van de verzekerde caravan (met uit-
sluiting van voortent en andere aanbouw) voor zowel het onderdeel dat het eigen gebrek vertoont als de gevolg-
schade, wordt ook vergoed voor zover de verzekerde caravan niet ouder is dan 5 jaar  en de verzekerde niet be-
kend was met de fout of het gebrek.  

2.2 Inboedel. De dekking omvat de vergoeding van schade of verlies door: 
h) een door de verzekering gedekte onzekere gebeurtenis waardoor ook de caravan, de voortent, de aanbouw of 

het trekkende motorrijtuig is beschadigd; 
i) brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding of storm met terzijde stelling van art. 249 W.v.K.;  
j) diefstal, mits voorafgegaan door (in)braak; 
k) diefstal of verduistering, mits tevens de gehele caravan, voortent, aanbouw en/of auto waaraan de caravan is g e-

koppeld, is gestolen of verduisterd. 
2.3 Aansprakelijkheid: 

h) Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen en zaken, en wel voor alle ve r-
zekerden tezamen tot ten hoogste € 2.500.000 per gebeurtenis, die is veroorzaakt: 
1 met of door de caravan, voortent en/of aanbouw, mits de schade is ontstaan nadat de caravan is losgemaakt 

of losgeraakt en veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 
2 met of door zaken, ook terwijl deze in of uit de caravan worden geladen. 

i) Indien een overheid het stellen van geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van de ben a-
deelde(n), zal de verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 25.000 mits het een onder deze ver-
zekering gedekte schade betreft. De verzekerde is verplicht de verzekeraar te machtigen over deze zekerheid te 
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en tevens alle medewerking te verlenen om terugbetaling te ve rkrijgen. 

j) Boven het verzekerde bedrag zijn verzekerd: 
1 de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in haar opdracht 

verleende rechtsbijstand; 
2 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 

2.4 Boetes, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed. 
2.5 Extra kosten. In geval van een door de verzekering gedekte schade zullen, na goedkeuring van London Alarm Ser-

vice, zo nodig boven het verzekerde bedrag, worden vergoed: 
h) de noodzakelijk kosten van noodreparatie, berging, bewaking, tijdelijke stalling en vervoer naar de dichtstbijzijnde 

reparatie-inrichting, waar de schade kan worden hersteld en/of caravan kan worden ondergebracht, indien deze 
door de schade niet kan rijden zonder gevaar verdere schade op te lopen of te veroorzaken; 

i) de transportkosten van de caravan naar Nederland, indien de caravan door de schade niet kan rijden zonder ge-
vaar verdere schade op te lopen of te veroorzaken of als de caravan niet binnen een redelijke termijn (ca. 1 
week) zodanig gerepareerd kan worden, dat deze weer zonder gevaar kan ri jden; 

j) in natura voor maximaal 30 dagen een vervangende caravan om de voorgenomen vakantie te kunnen aanvangen 
of te kunnen voortzetten, indien de caravan als gevolg van een gedekte gebeurtenis in de periode van dertig da-
gen voor aanvang van de  vakantie tot en met de afloop daarvan verloren gaat of zodanig beschadigd wordt, dat 
deze niet meer bruikbaar is en niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden. De vervangende caravan wordt ter 
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beschikking gesteld door de London Alarm Service. Er bestaat daarom uitsluitend recht op een vervangende ca-
ravan indien verzekerde contact opneemt met London Alarm Service; 

k) de extra kosten die gemaakt worden voor het huren van een andere caravan of vakantieverblijf, indien geen ge-
bruik wordt gemaakt van de onder sub c genoemde vervangende caravan, als de caravan door de schade onbe-
woonbaar is geworden. Daarbij geldt een maximum van € 125,- per dag en een maximum van € 2.500,- per ge-
beurtenis. Deze kosten moeten zijn gemaakt binnen één maand na het ontstaan van de schade;  

l) de gemaakte extra kosten voor het huren van een andere caravan of vakantieverblijf, indien de caravan door 
schade onbewoonbaar is geworden en wel tot ten hoogste € 125 per dag met een maximum van € 2.500 per ge-
beurtenis. Vergoeding vindt slechts plaats- voor zover noodzakelijk – om de geplande vakantie voort te zetten of 
aan te vangen; 

m) de bijdrage in averij-grosse of daarmee gelijk te stellen kosten: 
n) de transportkosten van de caravan naar Nederland, indien het trekkende motorrijtuig, buiten Nederland , door een 

van buiten komend onheil, brand, ontploffing, zelfontbranding of diefstal, niet meer kan rijden en niet binnen een 
redelijke termijn (ca. 1 week) zodanig gerepareerd kan worden, dat het weer als trekker van de caravan kan fun-
geren. 
Dit geldt niet als voor de transportkosten een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan.  

Voorts worden vergoed na totaal verlies van de caravan: 
o) de kosten voor het opstellen van een identieke caravan op de plaats van de verzekerde caravan en het opnieuw 

aansluiten van nutsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld gas en water; 
p) de noodzakelijke opruimingskosten; 
q) de eventueel verschuldigde invoerrechten. 

2.6 Boven het verzekerde bedrag worden vergoed alle expertisekosten en de bereddingskosten.  
2.7 Boven het verzekerde bedrag worden per gebeurtenis vergoed tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag 

van de caravan: 
h) de afgemaakte afleveringskosten en kosten van een (kenteken)registratiebewijs voor een vervangende nieuwe 

caravan. Vergoeding van deze kosten vindt alleen plaats in die gevallen genoemd in artikel 7.1 lid b en c van d e-
ze voorwaarden; 

i) de tot de toer-/ of vouwcaravan behorende voortent, luifel of toilettent. 
2.8 Hulpverlening.  

London Alarm Service verleent haar diensten binnen redelijke termijn en in goed overleg met verzekerde. London 
Alarm Service is vrij om te kiezen wie zij inschakelt voor de uitvoering van de hulpverlening. London Alarm Service 
wordt door de verzekerde gemachtigd om in zijn naam verbintenissen aan te gaan. Behalve als er vooraf iets anders 
is overeengekomen, worden de kosten die uit dergelijke verbintenissen voortvloeien, betaald door ons. Voor zover de 
kosten van de hulpverlening, niet door deze verzekering zijn gedekt, heeft London Alarm Service het recht de nodige 
financiële garanties te vragen. Verzekerd zijn: 
a. De kosten van organisatie van hulp door London Alarm Service, als verzekerde aanspraak kan maken op vergoe-

ding van de kosten die in artikel 2.5 omschreven zijn. 
b. De kosten van het toezenden van de nodige onderdelen voor reparatie, maar alleen voor zover deze onderdelen 

ter plaatse niet verkrijgbaar zijn als de caravan door een ongeval of door pech niet meer bruikbaar is. Voor zover 
de kosten van de onderdelen zelf niet vallen onder de dekking van deze verzekering, zijn zij  voor rekening van  
verzekerde. 

c. Uitval caravan of tent. Het ter beschikking stellen van een vervangende soortgelijke caravan of tent, mits dit in 
    de gegeven omstandigheden mogelijk is. 
d. Repatriëring caravan. Indien de caravan als gevolg van een gedekte oorzaak is beschadigd, zonder dat het trek-

kende motorrijtuig is beschadigd en de (nood)reparatie kan niet binnen een redelijke termijn (ca. 1 week) gebeu-
ren.,kan de caravan worden teruggebracht naar een - door u aan te wijzen - reparatie-inrichting in Nederland. 
Hiervoor dient London Alarm Service vooraf nadrukkelijke toestemming te verlenen. 

Artikel 3 Tijdelijke vervanging van de caravan 

Indien de caravan in reparatie of onderhoud is en tijdelijk door een gelijkwaardige en gelijksoortige caravan wordt vervan-
gen die voor dezelfde doeleinden wordt gebruikt, geldt de verzekering voor maximaal dertig dagen tevens voor de laats t-
genoemde caravan, mits de op het polisblad genoemde caravan gedurende de vervanging buiten gebruik blijft. In geval 
van schade zal echter nooit meer dan de dagwaarde worden uitgekeerd voor de vervangende caravan.  

Artikel 4 Geldigheidsgebied en stalling 

4.1 De verzekering is van kracht binnen Europa, alsmede voor een vakantieperiode van zes maanden in de gehele we-
reld, dit met uitzondering van stacaravans, waarvoor de verzekering uitsluitend van kracht is binnen Nederland, Be l-
gië en Luxemburg en binnen een strook van 100 km in Duitsland, gerekend vanaf de grens met Nederland. 

4.2 Stalling in het buitenland is toegestaan indien de caravan wordt gestald op een bewaakt terrein of bewaakte camping 
of in een afgesloten overdekte stalling. De landen waar dit is toegestaan zijn: België, Luxemburg, Frankrijk, Span je, 
Denemarken, Duitsland, Oosterijk, Zwitserland en Italië.  
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Artikel 5 Uitsluitingen 

5.1 Van de verzekering is uitgesloten: 
a) schade veroorzaakt terwijl de caravan, voortent en/of aanbouw werd verhuurd of voor andere dan recreatie ve 

doeleinden werd gebruikt. Uitlenen aan familie wordt niet als verhuur beschouwd; 
b) schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het trekkende motorvoertuig:  

- niet in bezit is van een geldig voor dat motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs;  
- op grond van een rechtelijke uitspraak niet tot het besturen van dat motorvoertuig bevoegd is. 
De bestuurder wordt geacht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs indien het ontbreken van dit rijbewijs ui t-
sluitend te wijten is aan zijn verzuim het rijbewijs te doen verlengen en de geldigheidsduur niet langer dan een 
jaar verstreken is. 

c) schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van het trekkende motorrijtuig onder invloed verkeert van alcoholho u-
dende drank of van enige andere bedwelmende of stimulerende stof en ter zake daarvan strafrechtelijk wordt 
veroordeeld, dan wel dat de bestuurder weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek gericht op het 
vaststellen daarvan; 

d) schade ontstaan indien verzekerde onder voorspelde, zeer slechte weersomstandigheden resp. storm (min. 
windkracht 7), toch met de caravan aan het verkeer deelneemt; 

e) schade die voortvloeit uit of mogelijk is geworden door aan verzekerde te wijten onvoldoende zorg voor of onde r-
houd van de verzekerde zaken. Daarvan is onder meer sprake indien: 
1 een verzekerde verzuimd heeft de waterleiding en de daarop aangesloten toestellen te beschermen tegen 

bevriezing; 
2 een verzekerde verzuimd heeft het verzekerd object tijdig te beschermen tegen te verwachten hoge wate r-

stand; 
3 de schade is veroorzaakt door uitdroging of verwering en het niet tijdig vervangen van afdichtingsmateriaal 

en/of dakbedekking van de caravan; 
f) schade die mogelijk is geworden doordat een verzekerde verzuimd heeft om bij het niet-gebruiken van de cara-

van het diefstalrisico zoveel mogelijk te beperken, b.v. door direct toezicht, beveiliging(en) en dergelijke; 
g) schade die mogelijk is geworden doordat een verzekerde verzuimd heeft om bij het niet-gebruiken van de cara-

van of bij het stallen van de caravan buiten een deugdelijk afgesloten ruimte, het diefstalrisico te beperken door 
het aanbrengen van een SCM/TNO goedgekeurde wielklem of goedgekeurd disselslot; 

h) de kosten van vervanging of herstel van onderdelen, die uitsluitend vanwege slijtage dienen te worden vervangen 
of hersteld; 

i) schade is ontstaan door langzaam inwerkende (weers)invloeden; 
j) schade terwijl de caravan of de aanbouw in verbouw is of gebouwd wordt ; 
k) schade door gebeurtenissen welke zijn ontstaan, toegenomen of verergerd door opzet of roekeloosheid van een 

verzekerde of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn 
eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere verzekerde(n). Onder verzekerden worden in dit verband m e-
de verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, wiens/wier belang is meeverzekerd, 
ongeacht of zij op de polis als verzekerden worden aangemerkt; 

Geen recht op schadevergoeding bestaat: 
l) indien verzekerde geen contact met London Alarm Service heeft opgenomen waar dit volgens de voorwaarden 

verplicht is. 
5.2 In geval van schade door aansprakelijkheid is ook uitgesloten: 

a) Schade aan eigendommen van derden die zich in de caravan, voortent en/of aanbouw bevinden, daarin of daa r-
uit geladen worden of die de verzekerde om welke reden dan ook onder zich heeft;  

b) Schade die uitsluitend voortvloeit uit een contractuele verplichting die door of namens de verzekerde is aange-
gaan. 

5.3 De hierboven onder artikel 5.1 lid a, b, c, d, e, f, g en k genoemde uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde 
die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan 
en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft, een en ander onverminderd het recht van de verzekeraar 
de schade te verhalen op degene voor wie de uitsluiting wel van toepassing is. 

6 Aanvullende verplichtingen van verzekerde bij schade 

Naast de verplichtingen genoemd in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is verzekerde tevens verplicht bij schade, 
indien hij een beroep wenst te doen op artikel 2.5 en/of  2.8 van deze Bijzondere Voorwaarden, zich in verbinding met 
London Alarm Service te stellen. 

7 Vaststelling van de schade 

7.1 Caravan: 
a). In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de caravan vergoedt de verzekeraar de herstelkosten; 
b). Indien reparatie niet plaatsvindt terwijl dit wel mogelijk is, wordt 50% van de herstelkosten vergoed; 
c). Zijn de herstelkosten hoger dan de waarde van de caravan onmiddellijk voor de gebeurtenis min de restwaarde, 

dan geldt totaal verlies; 
d). In geval van totaal verlies vergoedt de verzekeraar de waarde van de caravan onmiddellijk voor de gebeurtenis, 

min de restwaarde.  
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e). In geval van diefstal of verduistering vergoedt de verzekeraar de waarde van de caravan op basis van totaal verlies, 
welke eerst wordt aangenomen, zodra er dertig dagen zijn verstreken sinds de datum van aangifte bij de politie en de 
caravan niet kan worden terugverkregen. Recht op uitkering bestaat eerst dan nadat de verzekeringnemer de eige n-
dom van de caravan aan de verzekeraar heeft overgedragen. Wordt de caravan nadien teruggevonden, dan is de 
verzekeraar verplicht deze op verzoek van de verzekeringnemer aan hem over te dragen, mits hij het door de verze-
keraar uitgekeerde bedrag, onder aftrek van de herstelkosten van de tijdens de diefstal of verduistering ontstane 
schade, terugbetaalt. Wordt de caravan binnen dertig dagen na de datum van aangifte bij de politie van de diefstal of 
verduistering teruggevonden, dan is de verzekeringnemer verplicht de caravan terug te nemen. Mocht de caravan bij 
of na het tijdstip van diefstal of verduistering zijn beschadigd, dan vergoedt de verzekeraar – met inachtneming van 
het hierboven onder lid a vermelde – de herstelkosten; 
f). Voor caravans welke bij het afgeven van het Nederlands (kenteken)registratiebewijs nieuw waren en geen zel f-

bouwobject zijn, geldt een nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling. Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis 
zal worden aangenomen: 
1 als de caravan niet ouder is dan 60 maanden, een bedrag gelijk aan de dan geldende nieuwwaarde tot 

maximaal 125% van het verzekerde bedrag ; 
2 als de caravan ouder is dan 60 maanden maar niet ouder dan 120 maanden, een bedrag gelijk aan de dan 

geldende nieuwwaarde onder aftrek van 1,75% voor elke maand of gedeelte van een maand dat de caravan 
ouder is dan 60 maanden. Indien de vervangingswaarde hoger blijkt te zijn dan bij toepassing van het vaste 
afschrijvingspercentage, vindt vergoeding plaats op basis van deze hogere waarde. 

Indien de juiste ouderdom van de caravan door de verzekeringnemer niet is te bewijzen dan zal 1 juli van het 
bouwjaar als uitgangspunt gelden. Indien de caravan niet meer in productie is geldt de laatst bekende catalogus-
waarde waarop het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt toegepast; 

g) Indien de caravan bij het afgeven van het Nederlands (kenteken)registratiebewijs nieuw was en geen zelfbouw-
object is en verzekeringnemer de eerste eigenaar van de caravan is en op het polisblad is aangegeven dat de 10 
jaar nieuwwaardedekking van toepassing is, wordt als waarde van de caravan onmiddellijk voor de gebeurten is 
aangenomen: 
1 Als de caravan niet ouder is dan 120 maanden, een bedrag gelijk aan de dan geldende nieuwwaarde tot 

maximaal 125% van het verzekerde bedrag; 
2 Als de caravan ouder is dan 120 maanden, doch niet ouder dan 156 maanden, een bedrag gelijk aan de dan 

geldende nieuwwaarde van de caravan  onder aftrek van 2% voor elke maand of gedeelte van een maand 
dat de caravan ouder is dan 120 maanden, echter niet minder dan de vervangingswaarde; 

 Indien de juiste ouderdom van de caravan door de verzekeringnemer niet is te bewijzen dan zal 1 juli van het 
bouwjaar als uitgangspunt gelden. Indien de caravan niet meer in productie is geldt de laatst bekende catalogu s-
waarde waarop het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt toegepast; 

h) In alle overige gevallen geldt de vervangingswaarde. Indien de vervangingswaarde hoger blijkt te zijn dan bij toe-
passing van het vaste afschrijvingspercentage, vindt vergoeding plaats op basis van deze hogere waarde; 

i) indien de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de waarde, als hierboven onder lid f en g van deze bijzonde-
re voorwaarden vastgesteld, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding op basis van totaal ver-
lies. Indien de vervangingswaarde, die de caravan had onmiddellijk voor de gebeurtenis, hoger blijkt te zijn dan 
bij toepassing van de vaste afschrijvingspercentages, vindt vergoeding plaats op basis van deze hogere waarde. 
De vastgestelde schadevergoeding wordt uitgekeerd ook indien het verzekerde bedrag wordt overschreden, mits 
dit verzekerde bedrag bij aanvang van de verzekering in overeenstemming is met de cataloguswaarde op dat 
moment. 

7.2 Inboedel: 
a) in geval van niet herstelbare schade zal worden vergoed de nieuwwaarde onder aftrek van de waarde van de 

restanten; 
b) in geval van herstelbare schade zullen worden vergoed de kosten van reparatie, eventueel vermeerderd met het 

bedrag van de waardevermindering, tot ten hoogste de nieuwwaarde onder aftrek van de waarde van de resta n-
ten. 

In afwijking hiervan vindt vergoeding op basis van dagwaarde plaats ten aanzien van: 
1 zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; 
2 zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren; 
3 (brom)fietsen. 

7.3 Voortent en aanbouw: 
a) in geval van algehele vernietiging vergoedt de verzekeraar de waarde van de voortent en aanbouw onmiddellijk 

voor de gebeurtenis onder aftrek van de restanten. Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aan-
genomen: 
1 als de voortent en/of aanbouw niet ouder zijn dan 12 maanden, een bedrag gelijk aan de dan geldende  

nieuwwaarde; 
2 als de voortent en/of aanbouw ouder zijn dan 12 maanden, de dagwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis.  

b) In geval van herstelbare schade worden de herstelkosten vergoed tot maximaal het bedrag dat bij toepassing van 
lid a zou moeten worden vergoed. 

Ten aanzien van artikel 7.2 en 7.3 van deze bijzondere voorwaarden zal de verzekeraar geen beroep doen op onde r-
verzekering, doch zal de schadevergoeding het verzekerde bedrag niet te boven gaan.  
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Artikel 8 Regeling van de schade 

8.1 De verzekerde is verplicht de verzekeraar in de gelegenheid te stellen de schade door een deskundige te laten op-
nemen alvorens met de reparaties een aanvang wordt gemaakt. 

8.2 Noodreparaties tot € 500 kan de verzekerde laten uitvoeren zonder voorafgaande machtiging van de verzekeraar, 
mits eventueel vervangen onderdelen worden bewaard tot het onderzoek door de deskundige. Een gespecificeerde 
nota van de reparateur dient te worden overlegd. 

8.3 De verzekerde heeft het recht naast de deskundige van de verzekeraar op eigen kosten ook een deskundige aan te 
wijzen. Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen benoemen zij tezamen een derde deskundige, wiens 
schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. De kosten van een der-
de deskundige worden door elk van de partijen voor de helft gedragen. In afwijking van het hierboven bepaalde zijn 
de kosten van alle deskundigen voor rekening van de verzekeraar indien de verzekerde door de derde deskundige 
geheel in het gelijk wordt gesteld. 

8.4 De taxatie van de expert(s) vermeldt: 
a) Het verschil tussen de nieuwwaarde onmiddellijk voor en van het overgebleven deel van de caravan onmiddellijk 

na de schadegebeurtenis; 
b) De vervangingswaarde en de dagwaarde van de caravan; 
c) Indien herstel mogelijk is, de herstelkosten onmiddellijk voor de gebeurtenis en de door het herstel niet opgeh e-

ven waardevermindering. 
8.5 De verzekeraar belast zich met het regelen en het vaststellen van de schade. Zij heeft het recht benadeelden recht-

streeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van  
personenschade wikkelt de verzekeraar af met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

8.6 Door medewerking te verlenen aan de vaststelling van de schade wordt de verzekeraar niet tot uitkering verplicht.  

Artikel 9 Afstand van verhaalsrecht 

9.1 De verzekeraar doet ter zake van een krachtens deze verzekering uitbetaalde schade afstand van de haar toeko-
mende verhaalsrechten jegens degene, die: 
a) door de verzekeringnemer tot het gebruik van de caravan is gemachtigd, behalve wanneer de schade is te wijten 

aan opzet van de gemachtigde; 
b) op verzoek of in opdracht van de verzekerde de caravan met een motorrijtuig voorttrok. 

9.2 De verzekeraar behoudt echter haar verhaalsrechten indien de schade is ontstaan onder omstandigheden als o m-
schreven in artikel 5.2, indien zij desondanks aan de verzekeringnemer de schade heeft vergoed omdat hem ter  zake 
in redelijkheid geen verwijt trof. 

Artikel 10 Indexering 

Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag van de (sta)caravan per hoofdpremievervaldatum verhoogd met 2 %. Op basis 
daarvan wordt de premie ook aangepast. Een aanpassing van de premie uitsluitend door indexering geeft de verzeke-
ringnemer niet het recht de verzekering op te zeggen. 
 

Artikel 11 Risicowijziging 

De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar te informeren indien de caravan tijdelijk dient als het hoofdverblijf van 
verzekerde of als de verzekeringnemer een toercaravan als stacaravan gaat gebruiken. In deze gevallen heeft de verze-
keraar het recht de premie en/of voorwaarden te herzien en/of de verzekering te beëindigen.  
 
 
 


