Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere Voorwaarden Caravanverzekering
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket (VALG.01/01) zijn voor de caravanverzekering tevens
onderstaande bijzondere voorwaarden caravanverzekering van kracht

Artikel 1 Definities
In de zin van de verzekering wordt verstaan onder:
1.1 Caravan
a. een toer- of vouw, dienende tot recreatief gebruik, die kan worden
gekoppeld aan een motorrijtuig, met de daarbij behorende
standaarduitrusting, zoals door de fabrikant of de importeur is geleverd;
b. een caravan met een vaste standplaats, dienende tot recreatief gebruik,
met de daarbij behorende standaarduitrusting, zoals door de fabrikant of
de importeur is geleverd. Een toercaravan die als stacaravan wordt
gebruikt, wordt daarmee gelijkgesteld, mits dit als zodanig wordt
opgegeven. Het eenmalig vervoer per jaar van en naar de vaste
standplaats tast deze gelijkstelling niet aan.
Toelichting
Met vervoer wordt uitsluitend bedoeld het vervoer van of naar de
winterstalling, een andere standplaats of een herstelinrichting. Het vervoer
van het verzekerde voertuig dient te geschieden, indien vervoer over de
openbare weg plaats vindt, door of met een daartoe geschikt motorrijtuig
en voorts geheel overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen.
1.2 Inventaris en/of uitrusting
De niet tot de standaarduitrusting behorende zaken welke in of aan de
caravan aanwezig zijn, alsmede de caravanspiegels.
Een en ander voor zover zij krachtens hun aard of bestemming dienen voor
huishoudelijk of dagelijks gebruik en toebehoren aan verzekerde.
Tot de inventaris wordt gerekend:
1. inboedel:
Beddengoed, keuken-, eet- en drinkgerei, kook-, verwarming- en
verlichtingsapparatuur, (kampeer)meubelen, gordijnen, vitrage en
vloerbedekking, levens- en genotmiddelen, sanitaire goederen en
(tuin)gereedschappen;
2.audiovisuele apparaten:
- beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur (zoals radio’s, platenen cd-spelers, dvd-spelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-,
casette- en videorecorder(s) en overige hulpmiddelen (zoals platen,
banden, casettes, cd’s , dvd’s en boxen
- computerapparatuur voor particulier gebruik, alles met inbegrip van de
daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen (zoals
diskettes, cassettes, cd’s, dvd’s monitoren, schijf- en afdrukeenheden)
Tot de inventaris wordt niet gerekend:
1. geld, geldswaardig papier, reis- en andere documenten;
2. horloges, stopwatches, (zonne)brillen, contactlenzen en prothesen;
3. kleding, schoeisel, sportuitrusting, planten, dieren, voer- en vaartuigen (en
onderdelen daarvan)
4. juwelen, (lijf)sieraden, bont, optische instrumenten en muziekinstrumenten;
5. koopmansgoederen
Tot de uitrusting wordt gerekend:
1. voortenten en luifels;
2. aan- en bijbouwsels, waaronder te verstaan antennes ten behoeve van
audiovisuele apparatuur, zonnepanelen, buitenverlichting, bordessen,
schuurtjes, serres en toilethuisjes/toilettenten;
3. stormankers, fietsdragers en dergelijke accessoires.
De inventaris of uitrusting is slechts verzekerd in de caravan, in de
meeverzekerde tenten en bijbouwsels. Kampeermeubelen zijn in en in de
onmiddellijke nabijheid van de caravan verzekerd. Aan- en bijbouwsels zijn
verzekerd indien deze aan de caravan bevestigd zijn of in de onmiddellijke
nabijheid van de caravan zijn geplaatst.
1.3 Verzekerde
1. degene op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
2. de eigenaar van de verzekerde objecten;
3. degene(n) met wie verzekeringnemer duurzaam in gezinsverband
samenwoont, voor zover de verzekerde zaken hun toebehoren;
4. degene(n) die door verzekeringnemer is/zijn gemachtigd de verzekerde
zaken te gebruiken.
1.4 Expert
De door verzekeraar ingeschakelde onafhankelijke deskundige die de
omvang van de schade vaststelt.

1.5 Nieuwwaarde
Het bedrag, dat onmiddellijk vóór de schade nodig is voor het verkrijgen
van nieuwe zaken van vergelijkbare soort, merk en kwaliteit.
1.6 Dagwaarde
De werkelijke waarde, zijnde de nieuwwaarde verminderd met een
bedrag wegens waardevermindering door slijtage of veroudering.

Artikel 2 Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht:
1. voor een toer- of vouwcaravan, als zodanig vermeld op het polisblad, in
Nederland gedurende het hele jaar. Gedurende een aangesloten
periode van zes maanden per jaar:
1.a. in Europa
1.b. in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee,
1.c. tijdens vervoer rechtstreeks tussen de landen van het
verzekeringsgebied;
2. voor een toer- of vouwcaravan tijdens stalling in het verzekeringsgebied
maar buiten Nederland en voor zover deze stalling plaats vindt bij een
stallingsbedrijf met permanente bewaking of standplaats op een
permanent bewaakte officiële camping. De dekking bij stalling in het
buitenland is beperkt tot brand en diefstal. Tijdens stalling in Nederland
geldt er geen beperkte dekking;
3. voor een stacaravan, als zodanig vermeld op het polisblad in Nederland,
België en Luxemburg, alsmede in Duitsland tot ten hoogste 150 km van
de Nederlandse grens.

Artikel 3 Verplichtingen van verzekerde
Verzekeringnemer of een andere verzekerde, voor zover het hem
aangaat moet:
a. terstond, uiterlijk binnen 7 dagen, aan verzekeraar kennis geven:
1. van eigendomsoverdracht;
2. van veranderingen in de gegevens, indien daarop de premie
gebaseerd is.
b. Zodra verzekeringnemer, of verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis
die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij
verplicht:
1. een gebeurtenis terstond maar in ieder geval binnen een
redelijke termijn, aan verzekeraar te melden.
Onder redelijke termijn verstaat verzekeraar dat de schademelding zo
snel mogelijk na terugkomst van de reis/bij aankomst in Nederland de
schademelding zelf of via de reparateur bij verzekeraar zal
aanmelden.

Artikel 4 Omvang van de dekking
4.1 Brand/Diefstal
verzekerd is schade aan of verlies van de caravan door:
a. brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding ook als gevolg van
de aard of een eigen gebrek van de caravan;
b. diefstal, braak, verduistering, joyriding en vermissing, alsmede poging
tot diefstal, tot braak en tot joyriding.
4.2 Uitgebreid
Indien uit het polisblad blijkt dat de caravan is verzekerd op basis van de
uitgebreide dekking, is verzekerd aan of verlies van de caravan, inventaris
en uitrusting door een gebeurtenis, ook indien dit het gevolg is van de aard
of een gebrek van de caravan, echter uitsluitend indien de gebeurtenis en
schade zich voordoen binnen de contractduur van de verzekering. Voor
schade aan inventaris en uitrusting geldt, dat deze verzekerd zijn indien uit
het polisblad blijkt dat deze meeverzekerd zijn.
Hagel- en stormschade is alleen meeverzekerd wanneer dit uit de polis blijkt.

Artikel 5 Uitsluitingen
Niet verzekerd is schaden:
1.
door oorlog of daarmee in feite overeenkomende toestand of ontstaan
als gevolg van onlusten, waarbij gebruik gemaakt wordt van
vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen;
2. door of tijdens inbeslagneming door de overheid;
3. door opzet of grove schuld van verzekerde
4. bestaande uit waardevermindering, alsmede in geldelijk nadeel wegens
het niet kunnen gebruiken van de verzekerde caravan. De uitsluiting
geldt niet voor rechten op grond van vervangend verblijf krachtens
artikel 9.7;
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5.

ontstaan als gevolg van onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende
zorg.
5.a. onvoldoende onderhoud:
van onvoldoende onderhoud is onder meer sprake indien het onderstel,
de opbouw, de gas- en de elektrische installatie niet deugdelijk zijn
onderhouden.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien verzekerde aantoont dat de
caravan niet langer dan twee jaar geleden een volledige onderhoudsbeurt door een erkend caravanreparatiebedrijf heeft gehad.
Van onvoldoende onderhoud is in ieder geval sprake bij schade door
uitdroging en/of verwering van afdichtingsmateriaal, kitnaden, banden,
rubberen slangen en dakbedekking.
5.b. onvoldoende zorg:
van onvoldoende zorg is onder meer sprake indien:
- verzekerde verzuimd heeft een goede beveiliging tegen diefstal aan te
brengen en deze te gebruiken gedurende de tijd dat de caravan zonder
toezicht is achtergelaten of bij stalling van de caravan genoemd artikel
2.2. Onder een goede beveiliging wordt onder meer verstaan een door
verzekeraar goedgekeurde beveiliging, zoals een wielklem,
koppelingsslot, disselslot of levelsysteem. Waar mogelijk dient de
caravan tevens door middel van en kettingslot of een beugelslot aan
een aard- of nagelvast voorwerp te worden bevestigd. Uitsluitend
diefstal uit de caravan is gedekt mits braak aan de caravan kan worden
aangetoond.
- verzekerde verzuimd heeft de verzekerde zaken veilig te stellen bij te
verwachten hoge waterstand respectievelijk overstroming.
- verzekerde kostbare zaken, zoals audiovisuele apparatuur, in de
voortent heeft achtergelaten en indien de caravan niet in gebruik is,
kostbare zaken in de caravan heeft achtergelaten.
De caravan is in gebruik zolang verzekerde al daar verblijft c.q. op weg
is naar de vakantiebestemming. Zolang de caravan niet in gebruik is, is
schade aan audiovisuele apparatuur niet verzekerd.
- verzekerde niet zorgvuldig met zijn caravan en de daarbij behorende
inventaris en/of uitrusting omgaat. Onder zorgvuldig omgaan wordt
verstaan dat diefstal, verlies of beschadiging zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Onder zorgvuldig omgaan wordt mede verstaan het uit het
zicht opbergen van inventaris- en/of uitrusting in kasten, banken e.d.
tijdens het reizen met de caravan resp. gedurende de tijd dat de
caravan geparkeerd staat of zonder toezicht is achtergelaten.
- verzekerde de waterleiding en de daarop aangesloten toestellen
inclusief verwarmings- en sanitaire installaties onvoldoende heeft
afgetapt en beschermd tegen bevriezing.
- de caravan overbelast is.
- verzekerde bij (voorspelde) zeer slechte weersomstandigheden met de
caravan rijdt respectievelijk gaat rijden. Hiervan is in ieder geval sprake
bij een windkracht van 14 meter per seconde of hoger.
- verzekerde bij (voorspelde) zeer slechte weersomstandigheden niet
getracht heeft- voor zover dit redelijkerwijs van verzekerde verwacht
mag worden- schade aan voortent en luifel te voorkomen.
6.a. bestaande uit gebruiksslijtage;
6.b. voortvloeiende uit slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage
onderhevige deel aan verzekeringnemer is te verwijten;
7.a. door geleidelijke inwerking van verontreinigde bodem, water en lucht,
tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een plotselinge,
hevige uiting van verontreiniging en de verzekeringnemer de gevolgen
daarvan redelijkerwijs niet kon voorkomen;
7.b. door geleidelijke inwerking van licht en vocht;
8.a. aan banden, tenzij gelijktijdig ook andere gedekte schade is ontstaan;
8.b. oppervlakkige lakbeschadiging zonder plaatschade, zoals krassen en
schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere gedekte schade is ontstaan;
9. tijdens gebruik voor verhuur of gebruik anders dan voor recreatie.
Uitlenen tegen vergoeding aan kinderen, zusters, broers, ouders,
schoonzusters, schoonbroers en schoonouders is wel gedekt;
10. tijdens het verblijf op racebanen, circuits e.d. en tijdens het deelnemen
aan of oefenen voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten
of –wedstrijden. Deze uitsluiting geldt niet voor schade tijdens
eenvoudige , geheel binnen Nederland op de openbare weg gereden
betrouwbaarheids-, gezelligheids-, kaartlees-, puzzelritten e.d. niet
langer dan 250 kilometer en van ten hoogste 24 uur;
11. ontstaan indien de bestuurder van het motorrijtuig waaraan de
verzekerde caravan is gekoppeld ten tijde van het schadegeval onder
zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet instaat moet worden geacht tot
behoorlijk besturen. Hiervan is ieder geval sprake als het alcoholgehalte
van de adem meer was dan 220 microgram alcohol per liter
uitgeademde lucht dan wel als het alcoholgehalte van het bloed meer
was dan 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed;
12. ontstaan tijdens het besturen van het motorrijtuig waaraan de caravan is
gekoppeld door een bestuurder die:
12a geen houder is van een in Nederland geldig, voor die combinatie
wettelijk voorgeschreven rijbewijs;

12b krachtens wettelijke bepalingen niet bevoegd is het trekkende
motorrijtuig te besturen.
Toelichting
Een onbevoegde bestuurder is iemand die niet voldoet aan de
wettelijke normen voor het besturen van een motorrijtuig. Als bevoegd
bestuurder wordt wel beschouwd hij wiens rijbewijs ten hoogste één
jaar verlopen is, echter uitsluitend indien hij verzuimd heeft het rijbewijs
te verlengen, en de leeftijd van zeventig jaar nog niet is bereikt.
13. indien verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven
of een onware opgave heeft gedaan;
14. door schroeien, smelten, zengen verkolen en broeien, doorbranden van
elektrische apparaten en motoren, oververhitten, doorbranden,
doorbreken van ovens en ketels.
Brand, ontploffing (ook als gevolg van de aard of een gebrek van die
zaak), brandblussing of blikseminslag is wel meeverzekerd.
Toelichting
Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard (bron) dat in staat is zich uit eigen kracht
voort te planten.
15. door een constructie- en/of materiaalfout, zowel de oorzaak als de
gevolgen ervan indien de brand/diefstal van toepassing is. Indien de
uitgebreide dekking van toepassing is, zijn constructie en/of
materiaalfouten wel verzekerd indien wordt voldaan aan de navolgende
voorwaarden:
caravan is niet ouder dan 3 jaar;
caravan was nieuw bij het aangaan van de verzekering;
verzekeringnemer is de eerste eigenaar;
de fout manifesteert zich binnen de genoemde periode van drie
jaar en bij verzekeringnemer onbekend was bij het sluiten van de
verzekering;
herstel is noodzakelijk om schade te voorkomen, dan wel de
caravan normaal te kunnen blijven gebruiken;
verzekeringnemer de herstelkosten niet kan verhalen op de
fabrikant of leverancier;
16. ontstaan indien, voor zover er sprake is van een verplicht kenteken voor
de caravan, uit het kentekenregister van de RDW blijkt dat noch
verzekeringnemer noch diens partner is ingeschreven als eigenaar c.q.
houder van de verzekerde caravan, tenzij uit de polis blijkt dat
verzekeraar bekend was met de afwijkende eigendom en dit heeft
geaccepteerd.
Ten slotte wordt er geen schadevergoeding toegekend indien verzekerde
zijn verplichtingen als omschreven in artikel 3 niet is nagekomen, tenzij ten
genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat zijn belangen hierdoor niet
geschaad zijn. Deze uitsluiting (voor zover die betrekking heeft op een
verplichting ter zake van schade) alsmede de uitsluitingen genoemd in
artikel 5 sub 5, 9, 10, 11 en 12 gelden niet voor die verzekerde die kan
aantonen dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en
tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze
omstandigheden geen enkel verwijt treft.

Artikel 6 Schaderegeling
Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in
onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een deskundige, in te
schakelen door de verzekeraar, worden vastgesteld, mede aan de hand van
de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. Indien er verschil
van mening is over de hoogte van het schadebedrag, de omvang en/of de
oorzaak van de schade heeft verzekerde het recht voor eigen rekening
eveneens een deskundige in te schakelen.
Als de deskundigen geen overeenstemming bereiken, wordt de zaak
voorgelegd aan een derde deskundige, die een voor beide partijen bindende
uitspraak zal doen.
De kosten daarvan worden door verzekerde en verzekeraar gedragen elk
voor 50%.

Artikel 7 indexering
7.1. Uitgebreide dekking
Indien de uitgebreide dekking van toepassing is, wordt het/de verzekerde
bedrag(en) jaarlijks per premievervaldatum verhoogd of verlaagd
overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek
berekende indexcijfer voor de gezinsconsumptie en wordt de premie
dienovereenkomstig aangepast. Dit geldt zolang de caravan niet ouder is
dan twaalf jaar.
7.2 Brand/diefstaldekking
Indien de brand/diefstaldekking van toepassing is, vindt geen indexering
plaats.
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Artikel 8 Schadevergoeding
8.1. Uitgebreide dekking
8.1.1. Caravan:
De waarde van een caravan wordt in geval van schade als volgt
vastgesteld:
voor een caravan niet ouder dan twee jaar geldt als waarde de
nieuwwaarde
voor een caravan met een ouderdom tot en met zeven jaar geldt
als waarde de nieuwwaarde, voor zover de caravan niet ouder
was dan vijf jaar bij het aangaan van de verzekering en
verzekeringnemer de eerste eigenaar van de caravan is, anders
geldt als waarde de dagwaarde;
voor een caravan ouder dan zeven jaar maar niet ouder dan
twaalf jaar geldt als waarde de nieuwwaarde verminderd met
1,65% voor elke maand dat de caravan ouder is dan zeven jaar,
maar nooit minder dan de dagwaarde, voor zover de caravan niet
ouder is dan 5 jaar bij het aangaan van de verzekering en
verzekeringnemer de eerste eigenaar van de caravan is, anders
geldt als waarde de dagwaarde
voor een caravan ouder dan twaalf jaar geldt als waarde de
dagwaarde.
8.1.2. Waarde uitrusting:
de waarde van de uitrusting wordt gedurende vijf jaar in geval van
schade vastgesteld op de nieuwwaarde, behalve voor zaken waarvan
de dagwaarde op het moment van de gebeurtenis minder bedraagt
dan 40% van de nieuwwaarde. In dat geval wordt de waarde
vastgesteld op de dagwaarde.
8.1.3 Waarde inventaris:
de waarde van de inventaris wordt in geval van schade vastgesteld op
de nieuwwaarde, behalve voor zaken waarvan de dagwaarde op het
moment van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde. In dat geval wordt de waarde vastgesteld op de
dagwaarde.
8.2. Brand/diefstaldekking:
caravan , uitrusting, inventaris
Bij de brand/diefstaldekking geldt voor de caravan, uitrusting en
inventaris als waarde de dagwaarde.
8.3. Ouderdom caravan:
voor de bepaling van de ouderdom wordt uitgegaan van 1 juli van het
modeljaar, tenzij de eerste eigenaar aantoont de caravan na die datum
te hebben aangeschaft.
8.4. Beschadiging uitrusting/inventaris/caravan:
in geval van beschadiging van de verzekerde uitrusting en inventaris
vergoedt verzekeraar de herstelkosten tot ten hoogste de vastgestelde
waarde, zoals hiervoor bepaald onder waarde uitrusting resp. waarde
inventaris onder aftrek van de waarde van de restanten. Zijn de
herstelkosten hoger, dan is er sprake van totaal verlies. Van totaal
verlies van de caravan zelf is sprake wanneer de herstelkosten van de
caravan meer bedragen dan 2/3 van de vastgestelde waarde.
8.5. Vernieuwing onderdelen:
indien onderdelen worden vernieuwd, die aan slijtage onderhevig zijn,
dan wordt de schade vergoed onder aftrek van nieuw voor oud voor
de betreffende onderdelen.
8.6. Niet repareren
- indien de (hagel)schade aan de caravan naar de mening van de
expert niet zal leiden tot verdere en/of andere schade aan de
caravan, wordt 50% van de reparatiekosten vergoed, tenzij
verzekeringnemer binnen drie maanden na de schadegebeurtenis de
caravan laat repareren. Verlenging van de termijn van 3 maanden na
overleg met verzekeraar. De caravan dient ten tijde van de reparatie
nog in eigendom te zijn van de verzekeringnemer. Verzekeringnemer
dient de originele reparatiefactuur bij verzekeraar in te dienen. Na
ontvangst van de reparatienota worden de resterende reparatiekosten
incl. BTW vergoed;
- de schade aan de caravan wordt vastgesteld door een door de
verzekeraar aangewezen expert;
- in geval van niet-repareren vervalt het standaard eigen risico
Indien de schade niet wordt hersteld, is eventuele gevolgschade niet
verzekerd. Bij een volgende schade wordt rekening gehouden met de
eerdere betaling.

8.7.

Alternatieve methode/deelherstel:
Indien een schade door toepassing van een alternatieve methode
en/of deelherstel voor een lager bedrag technisch verantwoord
gerepareerd kan worden, dan wordt de schadevergoeding daarop
gebaseerd. Voorwaarde is dat de functionaliteit van de caravan niet
wordt aangepast.

8.8. Totaal verlies:
In geval van totaal verlies van de verzekerde zaken vergoedt
verzekeraar de vastgestelde waarde onder aftrek van de opbrengst
van de restanten.
8.9

Inspectie
De verzekeraar kan, indien de schade gerepareerd wordt, na
ontvangst van de reparatienota de caravan laten inspecteren.

8.10. Overdekking
De caravan, inventaris en uitrusting zijn verzekerd tot maximaal 110%
van het op de polis onder de desbetreffende rubriek genoemde
bedrag of het later door indexering aangepaste bedrag.
8.11. Audiovisuele apparatuur:
In geval van schade aan audiovisuele apparatuur wordt niet meer dan
€ 1.000,- vergoed.
8.12. Rechthebbenden:
Alleen verzekeringnemer of diens erfgenamen is (zijn)
rechthebbende(n) op schadevergoeding, met uitzondering van
rechthebbende(n) op schadevergoeding wegens de dekking
aansprakelijkheid.

Artikel 9 Extra dekking caravan
Boven het verzekerde bedrag is mede de betaling van:
1.a. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de
verzekerde aanhangig gemaakte burgerlijk proces, voor zover de
leiding bij verzekeraar berust;
1.b. de kosten van de door verzekeraar verleende rechtsbijstand in een
tegen de verzekerde aanhangig gemaakt strafproces, indien
verzekeraar van haar, in de polis gegeven, bevoegdheid gebruik
maakt. Boeten en afkoopsommen worden niet vergoed.
Verzekeraar vergoedt in verband met een gebeurtenis boven de
verzekerde bedragen de noodzakelijke hulp en/of te maken kosten na
overleg en met instemming van de Van der Linden Assistance:
(020 – 592 90 90. Deze centrale is 7 dagen per week, 24 uur per dag te
bereiken.)
2.a. vervoer naar de dichtstbijzijnde herstelinrichting;
2.b. berging en opruiming in geval van totaal verlies
3.
beredding en bewaking, waaronder te verstaan de kosten die
verzekerde maakt om bij of na een gebeurtenis verlies of beschadiging
te voorkomen of te beperken:
4.
Herplaatsing van een andere caravan op de plaats van de verzekerde
caravan
Toelichting
Herplaatsingskosten zijn de kosten van installatie van een andere
stacaravan op dezelfde standplaats, indien de verzekerde caravan ter
plaatse verloren is gegaan.
Tot die kosten worden gerekend: transportkosten, kosten van
heraansluiting op gas-, waterleiding- c.q. rioleringsstelsels, elektriciteitc.q. telefoonnetten, centrale antennesystemen en kabelnetten, kosten
van opnieuw verankeren en kosten van heraanleg en herbeplanting
van de tuin;
5.
averijgrosse, zijnde de wettelijke verplichte bijdrage van verzekerde
tot behoud van schip en lading tijdens vervoer van de caravan per
schip;
6.
repatriëring van de caravan, indien de caravan respectievelijk het
trekkende motorrijtuig door een gebeurtenis zodanig beschadigd wordt
dat niet kan worden teruggereden en niet binnen 48 uur gerepareerd
kan worden;
7.
Indien uit het polisblad blijkt de caravan op basis van uitgebreide
dekking verzekerd is, vergoedt verzekeraar in verband met een
gebeurtenis boven de verzekerde som een vergoeding van de
gemaakte kosten voor het huren van een vervangende caravan of een
ander vakantieverblijf om de voorgenomen vakantie te kunnen
aanvangen of te kunnen voortzetten. Deze vergoeding bedraagt ten
hoogste € 115,- per dag met een maximum van € 1135,- per
gebeurtenis.
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Van der Linden Assuradeuren
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Wettelijke aansprakelijkheid
Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid tot ten hoogste € 500.000,-,
tenzij zo deze verzekering niet bestond aanspraak zou kunnen worden
gemaakt op vergoeding van schade op grond van enige andere verzekering
of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan wordt alleen die schade
vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering
of voorziening te boven gaat, van verzekerde voor schade aan personen en
zaken – met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade – die tijdens de
duur van de verzekering is veroorzaakt met of door de caravan of de zich in
de caravan bevindende dan wel daaraan bevestigde inboedel of reisbagage
terwijl de caravan buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en niet
gekoppeld is aan een motorrijtuig, en wel voor alle verzekerden tezamen tot
ten hoogste het verzekerde bedrag per gebeurtenis.
Door dezelfde oorzaak met elkaar samenhangende gebeurtenissen worden
als één gebeurtenis beschouwd.
Uitgesloten is:
schade waarvoor verzekerde krachtens een overeenkomst
aansprakelijk is (contractuele aansprakelijkheid),
schade aan zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade, die verzekerden in eigendom toebehoren of die zij onder
zich hebben.

Artikel 11 Eigen Risico
Per gebeurtenis geldt, boven een eventueel vrijwillig eigen risico dat uit het
polisblad blijkt, altijd een eigen risico van € 75,-.
Dit eigen risico wordt niet in rekening gebracht indien een uitkering is gedaan
op basis van niet-repareren, alternatieve methode of deelherstel, zoals
genoemd in artikel 8.
Deze uitzondering betreft echter niet het eventuele vrijwillige extra eigen
risico dat altijd in rekening wordt gebracht.
Bij schade welke is veroorzaakt door hagel geldt boven de andere eigen
risico’s altijd een extra eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Dit extra
eigen risico is niet van toepassing indien de caravan ten tijde van de schade
voorzien was van een hagelbestendig dak.
Voor een toer- of vouwcaravan tijdens stalling, zoals genoemd in artikel 2.2.
geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan
op het polisblad melding is gemaakt.
CAR01 Collectiviteit
Deze verzekering maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer een
relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond daarvan
deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie met de
houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie aangepast
worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en premie.
CAR02 Financiering
De caravan is gefinancierd.
Eventuele premierestitutie bij beëindiging van de verzekering en
vergoeding van schade aan de caravan zullen geschieden aan de
financier.
De door deze gegeven kwijting geldt ook ten opzichte van verzekeraar.
Verzekeraar geeft de financier zo spoedig mogelijk kennis van wijziging
of beëindiging van de verzekering.
CAR03 Aankoopgarantie
In afwijking van het daaromtrent in de polisvoorwaarden bepaalde geldt
dat de aankoopwaarde als dagwaarde wordt aangehouden. Deze
regeling is van toepassing gedurende één jaar na aankoop van de
caravan in geval van totaal verlies en gedurende twee jaar na aankoop
van de caravan in geval van totaal verlies door overige schade.
CAR04 Zelfbouw
1. in afwijking van het bepaalde in artikel 1.a. en 1.b. geldt in de zin van
de verzekering dat onder caravan wordt verstaan de op het polisblad
omschreven zelfgebouwde caravan met uitrusting (al dan niet
standaard geleverd) en alle toebehoren.
2. in afwijking van bepaalde in de voorwaarden is de caravan niet
verzekerd tegen schade door verlies of beschadiging door een
constructie- en/of materiaalfout. Dit geldt voor zowel de oorzaak als de
gevolgen.
3. in afwijking van het bepaalde in de voorwaarden wordt de waarde van
de caravan in geval van schade vastgesteld op de dagwaarde.
CAR05 Vouwwagen
De op de polis omschreven caravan is een vouwwagen, in tegenstelling
tot het bepaalde in de voorwaarden wordt de waarde in geval van schade
als volgt vastgesteld:
voor een vouwwagen met een ouderdom tot en met vijf jaar
geldt als waarde de nieuwwaarde, voor zover de vouwwagen
nieuw was bij het aangaan van de verzekering en
verzekeringnemer de eerste eigenaar van de vouwwagen is.
Voor een vouwwagen ouder dan vijf jaar geldt als waarde de
dagwaarde.
CAR06 Beveiliging
In afwijking van artikel 5.5.b. is diefstal van de caravan uitsluitend gedekt
indien door verzekerde wordt aangetoond dat de caravan extra beveiligd
was door middel van een dubbele in werking gestelde, door verzekeraar
goedgekeurde beveiliging, in een samen te stellen combinatie met keuze uit
de navolgende systemen: een disselslot, wielklem, levelsysteem en
koppelingsslot.
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