Bijzondere voorwaarden Caravan (2115-D)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene
voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt
zijn omschreven in de begrippenlijst.
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voorval of de voorvallen moet of moeten tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering hebben plaatsgevonden.
Inboedel
Alle zaken die voor de particuliere huishouding bestemd zijn en
niet tot de standaarduitrusting van de auto of de caravan 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, kostbaarheden en motorrijtuigen.
(In)braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door afsluitingen zo
te verbreken dat er zichtbare beschadiging achterblijft.
Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van
dezelfde soort en kwaliteit op het moment van de gebeurtenis.
Ontploffing
Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of
dampen.
De volledige tekst van de omschrijving “ontploffing” en de daarbij
behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5
april 1982 ter griffie van de Arrondissementsbank te Utrecht
gedeponeerd.
Stacaravan
De caravan die op een vaste standplaats staat en die eventueel
éénmaal per jaar van en naar die standplaats wordt gebracht.
Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde.
U
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met ons
heeft gesloten.
Verzekerde
U en verder iedereen die met uw toestemming de caravan
gebruikt.
Voortent
De voortent en tentluifel die aan de caravan zijn bevestigd en die
daarmee één geheel vormen, alsmede de toilettent die bij de
caravan staat.
Wij
Cascade Assuradeuren, waarmee u de verzekeringsovereenkomst
heeft gesloten. Cascade treedt op als gevolmachtigd agent voor
de op het polisblad genoemde verzekeringsmaatschappijen.

Art. 1 Begrippenlijst
Art. 2 Meeverzekerde zaken
De volgende zaken zijn uitsluitend verzekerd indien hiervoor een
bedrag op het polisblad is vermeld:
- (schotel)antenne;
- berging;
- luifel;
- voortent en aanbouw.
Het op de polis vermelde bedrag is de maximale vergoeding.

1. Aanbouw
De tv- en radio-antennes (ook schotel-antennes), buitenverlichting,
schuurtjes, serres, bordessen, luifels en toilethuisjes die aan de
stacaravan zijn bevestigd of er direct naast staan. Zaken van
tentdoek worden niet als aanbouw beschouwd.
2. Alarmcentrale
Alarmcentrale SOS International
Telefoon vanuit Nederland
(020) 651 5624
Telefoon vanuit het buitenland + 31 20 651 5624
3. Brand
Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door
verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich
uit eigen kracht voort te planten. De volgende verschijnselen vallen
niet onder het woord brand:
schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien, doorbranden van
elektrische apparaten en motoren, oververhitten, doorbranden,
doorbreken van ovens en ketels.
4. Caravan
De caravan of vouwwagen die op het polisblad omschreven is,
inclusief de standaarduitrusting voor zover deze meegerekend is in
de cataloguswaarde van de caravan.
5. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.
6. Gebeurtenis
Een voor de verzekerde bij het sluiten van de verzekering
onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband houdende
voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het
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Art. 3 Geldigheidsgebied en stalling
1. Geldigheidsgebied
De verzekering geldt binnen Europa, Algerije, Marokko, Tunesië,
Aziatisch Turkije en Israël voor zover er geen sprake is van
permanente stalling en voor een vakantieperiode van zes
maanden in de hele wereld.
Voor stacaravans is het geldigheidsgebied kleiner, namelijk binnen
Nederland, België en Luxemburg en binnen een strook van 100
km in Duitsland, gerekend vanaf de grens met Nederland.
2. Stalling buitenland
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, Spanje, Denemarken,
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.
Art. 4 Caravan
4.1 Wat is verzekerd
Verzekerd is schade of verlies door:
1. een onzekere gebeurtenis;
2. eigen gebrek of materiaal- of constructiefouten voor zowel het
onderdeel dat het eigen gebrek vertoont als de gevolgschade,

1

Bijzondere voorwaarden Caravan (2115-D)
5.3 Wat is niet verzekerd
De uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 9
van deze voorwaarden.

onder voorwaarde dat verzekerde niet bekend was met de fout
of het gebrek.
4.2 Extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag
Deze kosten vergoeden wij alleen na goedkeuring van de
Alarmcentrale:
1. voor zover de volgende kosten noodzakelijk zijn:
a. de bereddingskosten;
b. de kosten van berging, van bewaking en van tijdelijke
stalling;
c. de kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparateur,
waar de schade kan worden hersteld en/of de caravan kan
worden ondergebracht, als deze door de schade niet kan
rijden zonder gevaar verdere schade op te lopen of te
veroorzaken;
2. de transportkosten van de caravan naar Nederland, als de
caravan door de schade niet kan rijden zonder gevaar verdere
schade op te lopen of te veroorzaken of als de caravan niet
binnen een redelijke termijn (ca. 1 week) zo gerepareerd kan
worden dat deze weer zonder gevaar kan rijden;
3. in natura voor maximaal dertig 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 dagen 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 beschikking gesteld door de
Alarmcentrale. Er bestaat daarom uitsluitend recht op een
vervangende caravan indien verzekerdecontact opneemt met
de Alarmcentrale;
4. de extra kosten die gemaakt worden voor het huren van een
andere caravan of vakantieverblijf, indien geen gebruik wordt
gemaakt van de onder sub 3 genoemde vervangende caravan,
als de caravan door de schade onbewoonbaar is geworden.
Daarbij geldt een maximum van € 125,- per dag en een
maximum van € 2.500,- per gebeurtenis. Deze kosten moeten
zijn gemaakt binnen één maand na het ontstaan van de
schade;
5. de bijdrage in averij-grosse of de kosten die daarmee gelijk te
stellen zijn;
6. de transportkosten van de caravan naar Nederland, als het
trekkende motorrijtuig, buiten Nederland en door een van
buiten komend onheil, brand, ontploffing, zelfontbranding of
diefstal, niet meer kan rijden en niet binnen een redelijke
termijn (ca. 1 week) zo gerepareerd kan worden, dat het weer
dienst kan doen als trekker van de caravan. Dit geldt niet als
de transportkosten op een andere verzekering of voorziening
gedekt zijn.
Na totaal verlies van de caravan worden verder ook vergoed:
7. de kosten voor het opstellen van een identieke caravan op de
plaats van de verzekerde caravan en het opnieuw aansluiten
van nutsvoorzieningen;
8. de noodzakelijke opruimingskosten;
9. de eventueel verschuldigde invoerrechten.
4.3 Wat is beperkt verzekerd
De schade die bestaat uit materiaal- of constructiefouten en het
eigen gebrek zelf zijn niet verzekerd als:
1. de caravan een zelfbouwcaravan is;
2. de caravan ouder is dan 5 jaar, gerekend vanaf de
leveringsdatum van de nieuwe caravan. Als deze datum
onbekend is, wordt 1 juli van het bouwjaar van de caravan als
leveringsdatum genomen;
De gevolgschade die hieruit ontstaat, is wel verzekerd.
Hagelschade aan toercaravans is uitsluitend verzekerd als dit op
de polis is vermeld
4.4 Wat is niet verzekerd
De uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 9
van deze voorwaarden.

Art. 6 Inboedel
6.1 Wat is verzekerd
Verzekerd is schade of verlies door:
1. een onzekere gebeurtenis behalve hagel als ook de caravan,
de voortent, de aanbouw of het trekkende motorrijtuig hierdoor
is beschadigd;
2. hagel mits dit is vermeld op het polisblad;
3. brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding of storm;
4. diefstal, als die is voorafgegaan door (in)braak;
5. diefstal of verduistering als ook de hele caravan, voortent,
aanbouw en/of auto waaraan de caravan is gekoppeld, is
gestolen of verduisterd.
6.2 Wat is niet verzekerd
De uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 9
van deze voorwaarden.

Art. 7 Hulpverlening
De Alarmcentrale verleent haar diensten binnen redelijke termijn
en in goed overleg met verzekerde. De Alarmcentrale is vrij om te
kiezen wie zij inschakelt voor de uitvoering van de hulpverlening.
De Alarmcentrale 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 de Alarmcentrale het recht de
nodige financiële garanties te vragen.
7.1 Wat is verzekerd In Nederland
1. De kosten van organisatie van hulp door de Alarmcentrale, als
verzekerde aanspraak kan maken op vergoeding van de
kosten die in artikel 4.2 omschreven zijn.
2. 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.
Buiten Nederland
3. Het overlijden van een verzekerde.
Het organiseren van het vervoer van het stoffelijk overschot
naar een plaats in Nederland.
4. Ziekte of ongeval van een verzekerde
Het organiseren van het vervoer van zieke of gewonde
verzekerden naar een ziekenhuis in Nederland of naar hun
woonplaats in Nederland, evenals de kosten van
voorgeschreven medische begeleiding tijdens het vervoer door
een arts of een verpleegkundige. Voor het vervoer van een
zieke of gewonde verzekerde is een schriftelijke verklaring
vereist van de behandelend arts. Uit deze verklaring blijkt:
a. dat vervoer naar een ziekenhuis in Nederland of de
woonplaats in Nederland medisch verantwoord is;
en
b. welke wijze van vervoer medisch noodzakelijk is;
en
c. in welke vorm medische begeleiding tijdens dat vervoer is
voorgeschreven.
5. Toezending van medicijnen
Het organiseren van het toezenden aan verzekerde van
medicijnen, kunst- en hulpmiddelen, die op doktersvoorschrift
dringend noodzakelijk zijn en die ter plaatse niet verkrijgbaar
zijn. De kosten van aankoop, douaneheffingen en eventuele
retourvracht komen voor rekening van verzekerde, ook indien
de toegezonden artikelen niet worden afgehaald.
Annulering van bestellingen is niet mogelijk.
6. Terugroepen
Het organiseren van de terugreis naar Nederland bij het
terugroepen wegens het in levensgevaar verkeren of het
overlijden van familieleden in de 1e of 2e graad, alsmede
wegens schade aan eigendommen van verzekerde wegens
brand, inbraak, explosie of natuurgeweld.
7. Uitval voertuigen, caravan, tent
Het ter beschikking stellen van een vervangend soortgelijk

Art. 5 Voortent en aanbouw
5.1 Wat is verzekerd
Verzekerd is schade of verlies door:
1. een onzekere gebeurtenis behalve hagel;
2. hagel mits dit is vermeld op het polisblad.
5.2 Wat is beperkt verzekerd
Schade aan glas dat in de aanbouw is verwerkt, is alleen gedekt
als deze schade het gevolg is van brand of storm.
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motorrijtuig, aanhanger, caravan of tent, mits dit in de gegeven
omstandigheden mogelijk is.
8. Repatriëring caravan
Indien de caravan als gevolg van een gedekte oorzaak is
beschadigd, zonder dat het trekkende motorrijtuig is
beschadigd en de (nood)reparatie duurt meer dan 48 uur, kan
de caravan worden teruggebracht naar een - door u aan te
wijzen - reparatie-inrichting in Nederland. Hiervoor dient de
Alarmcentrale vooraf nadrukkelijke toestemming te verlenen.
9. Het overmaken van geld
De verzekering omvat de kosten van bemiddeling (inclusief de
daaraan verbonden kosten van het overmaken door de
Alarmcentrale) bij het in noodgevallen overmaken van benodigd geld. Voorschotten of garanties worden niet op grond van
deze verzekering verleend. Overmaking van geld geschiedt
uitsluitend indien voldoende garanties zijn verkregen.
10. Overbrengen van berichten
De Alarmcentrale belast zich met het doorgeven van
dringende berichten binnen het dekkingsgebied, mits deze
berichten betrekking hebben op een verzekerde gebeurtenis.
7.2 Wat is niet verzekerd
De uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 9
van deze voorwaarden.

b. kosten van vervanging of herstel van onderdelen die uitsluitend vanwege slijtage dienen te worden vervangen of hersteld;
c. schade door langzaam inwerkende (weers)invloeden;
d. schade als gevolg van onvoldoende onderhoud en/of
onvoldoende zorg aan de verzekerde zaak.
Daarvan is onder meer sprake als:
- een verzekerde de waterleiding en de daarop aangesloten
toestellen niet heeft beschermd tegen bevriezing;
- een verzekerde de verzekerde zaak niet tijdig heeft
beschermd tegen te verwachten hoge waterstand;
- de schade is veroorzaakt door uitdroging of verwering
en/of het niet tijdig vervangen van afdichtingmateriaal
en/of dakbedekking van de caravan.
e. schade terwijl de caravan of de aanbouw in verbouw is of
gebouwd wordt;
f. schade terwijl een verzekerde verzuimd heeft om bij het niet
gebruiken van de caravan, het diefstalrisico zoveel mogelijk te
beperken, bijvoorbeeld door direct toezicht en/of
beveiliging(en);
g. schade terwijl een verzekerde verzuimd heeft om bij het niet
gebruiken van de caravan of indien de caravan niet in een
deugdelijk afgesloten ruimte is gestald, het diefstalrisico te
beperken door het aanbrengen van een SCM/TNO
goedgekeurde wielklem of goedgekeurd disselslot;
h. schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van het trekkende
motorrijtuig op het moment van de gebeurtenis zo onder
invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat
dit hem door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Als de
bestuurder een ademtest, urinetest of bloedproef weigert, staat
dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin.
3. 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 daaruit 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 aangegaan.

Art. 8 Aansprakelijkheid
8.1 Wat is verzekerd
1. Met het maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis, voor alle
verzekerden samen, is verzekerd de aansprakelijkheid van de
verzekerde voor schade aan personen en zaken, die is
veroorzaakt:
a. met of door de caravan, voortent en/of aanbouw, onder de
voorwaarden dat de caravan niet is gekoppeld aan een
motorrijtuig en dat de schade is ontstaan nadat de caravan
is losgemaakt of losgeraakt en buiten het verkeer tot
stilstand is gekomen;
b. met of door zaken, ook terwijl deze in of uit de caravan
worden geladen.
2. Zekerheidsstelling
Als een overheid om de rechten van de benadeelde(n) te
waarborgen, verlangt dat er een financiële zekerheid wordt
gesteld, verstrekken wij deze zekerheid tot maximaal
€ 25.000,-. Wij doen dat echter alleen als het om een schade
gaat die door deze verzekering wordt gedekt. De verzekerde is
verplicht ons te machtigen over deze zekerheid te beschikken
zodra deze wordt vrijgegeven. De verzekerde zal alle
medewerking moeten verlenen om terugbetaling te krijgen.
8.2 Extra vergoedingen boven het verzekerde bedrag
Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij:
1. de kosten van procedures die met onze toestemming of op
ons verzoek worden gevoerd en de kosten van rechtsbijstand
die in opdracht van ons is verleend;
2. de wettelijke rente over het gedeelte van de hoofdsom dat
door de verzekering wordt gedekt.
8.3 Wat is niet verzekerd
Boeten, afkoopsommen en gerechtskosten die met een
strafproces samenhangen, worden niet vergoed. Daarnaast gelden
de uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden en artikel 9
deze voorwaarden.

Art. 10 Eigen risico’s
Eigen risico’s worden op de uitkering in mindering gebracht.
Deze zijn op uw polis vermeld indien van toepassing.

Art. 11 Wat moet verzekerde doen bij schade
Naast de verplichtingen genoemd in de algemene voorwaarden is de
verzekerde ook verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met
de Alarmcentrale als hij beroep wil doen op de vergoeding van de
extra kosten die in artikel 4.2 van deze voorwaarden zijn vermeld en
voor hulpverlening zoals omschreven in artikel 7.

Art. 12 Vergoeding van de schade
1. Caravan
a. in geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de
caravan vergoeden wij de herstelkosten;
b. als de schade niet hersteld wordt, vergoeden wij 50% van de
herstelkosten;
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 vergoeden wij de waarde van de
caravan onmiddellijk vóór de gebeurtenis, min de restwaarde;
e. in geval van diefstal of verduistering vergoeden wij de waarde
van de caravan op basis van totaal verlies. Wij gaan hiervan
uit zodra er dertig dagen zijn verstreken sinds de datum van
aangifte bij de politie en u nog steeds niet feitelijk over de
caravan kunt beschikken.
Als de caravan naderhand wordt teruggevonden, zijn wij
verplicht deze op uw verzoek aan u over te dragen.
Daarbij geldt wel de voorwaarde dat u het door ons
uitgekeerde bedrag terugbetaalt, onder aftrek van de
herstelkosten van de schade die tijdens de diefstal of
verduistering is ontstaan. Als de caravan wordt teruggevonden
binnen dertig dagen na aangiftedatum bij de politie van de
diefstal of verduistering, dan bent u verplicht de caravan terug
te nemen. Als de caravan bij of na het tijdstip van de diefstal of

Art. 9 Wat is niet verzekerd
De uitsluitingen genoemd in de algemene voorwaarden gelden ook
voor deze verzekering.
1. Van de verzekering is uitgesloten:
a. schade die ontstaan is tijdens verhuur of gebruik voor zakelijke
doeleinden van de caravan, voortent en/of aanbouw;
b. schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder van het trekkende motorrijtuig: niet in het bezit is van een naar Nederlands
recht geldig rijbewijs of niet bevoegd is het motorrijtuig te
besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak;
c. schade die is veroorzaakt gedurende de tijd dat de caravan,
voortent en/of aanbouw in beslag is genomen of wordt gebruikt
in opdracht van een overheid;
2. In geval van schade aan de verzekerde zaken zijn ook uitgesloten:
a. extra kosten zoals genoemd in artikel 9 als verzekerde geen
contact met de Alarmcentrale heeft opgenomen, terwijl dit
volgens de voorwaarden van deze verzekering verplicht is;
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verduistering is beschadigd, dan vergoeden wij de
herstelkosten van deze beschadiging. Daarbij geldt uiteraard
dat wat hierboven in lid 1 onder a van dit artikel staat;
f. wij vergoeden op basis van totaal verlies, als de herstelkosten
hoger zijn dan 2/3 van de waarde ongeacht de restwaarde;
g. als waarde zoals die was onmiddellijk voor de gebeurtenis, zal
worden aangenomen:
- de nieuwwaarde van een caravan van hetzelfde merk,
type en uitvoering tot maximaal 125% van het verzekerde
bedrag als de caravan niet ouder is dan twaalf maanden;
- in alle overige gevallen geldt de vervangingswaarde.
Als de caravan niet meer in productie is, geldt de laatst
bekende cataloguswaarde, verhoogd volgens het indexcijfer
voor caravans van het Centraal Bureau voor de Statistiek;
h. vijf jaar nieuwwaardedekking
Als op het polisblad is aangegeven dat de vijf jaar nieuw
waardedekking van toepassing is, wordt als waarde van de
caravan voor de gebeurtenis aangenomen:
- als de caravan niet ouder is dan zestig maanden, een
bedrag gelijk aan de geldende nieuwwaarde van een
caravan van hetzelfde merk, type en uitvoering, tot
maximaal 125% van het verzekerde bedrag;
- als de caravan ouder is dan zestig maanden, doch niet
ouder dan zesennegentig maanden, een bedrag gelijk aan
de nieuwwaarde van een caravan van hetzelfde merk,
type en uitvoering onder aftrek van 1,5% voor elke maand
of gedeelte van een maand dat de caravan ouder is dan
zestig maanden, echter niet minder dan de
vervangingswaarde;
- in alle overige gevallen geldt de vervangingswaarde.
Al s u de juiste ouderdom van de caravan niet kunt
bewijzen, dan geldt 1 juli van het bouwjaar als
uitgangspunt. Als de caravan niet meer in productie is,
geldt de laatst bekende cataloguswaarde, verhoogd
volgens het indexcijfer voor caravans van het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
2. Inboedel
a. In geval van niet herstelbare schade vergoeden wij de
nieuwwaarde minus de waarde van de restanten.
b. Als de schade wel te herstellen is, vergoeden wij de
reparatiekosten plus, als daarvan sprake is, het bedrag van de
waardevermindering. Daarbij geldt als maximum vergoeding
de nieuwwaarde min de waarde van de restanten.
In afwijking hiervan vergoeden wij de volgende zaken op basis
van dagwaarde:
- zaken waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de
nieuwwaarde;
- zaken die niet meer gebruikt worden voor het doel
waarvoor zij bestemd waren;
- bromfietsen.
3. Voortent en aanbouw
a. In geval van totaal verlies vergoeden wij de waarde van de
voortent en de aanbouw zoals die was onmiddellijk vóór
de gebeurtenis, min de waarde van de restanten.
b. In geval van herstelbare schade vergoeden wij de
herstelkosten tot maximaal het bedrag dat volgens sub a
zou moeten worden vergoed.

3. Wij belasten ons met het regelen en het vaststellen van de
schade. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks
schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen.
Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade
wikkelen wij af met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954
van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 13 Regeling van de schade
1. Voordat met de reparatie wordt begonnen, is de verzekerde
verplicht ons de gelegenheid te geven om de schade door een
deskundige te laten opnemen. Noodreparaties tot € 500,- kan de
verzekerde laten uitvoeren zonder overleg vooraf. Hij moet dan
wel de eventueel vervangen onderdelen bewaren tot het
onderzoek door de deskundige.
Hij moet ook een gespecificeerde nota van de reparateur kunnen
overleggen.
2. De verzekerde mag, naast onze deskundige, op eigen kosten zelf
ook een deskundige aanwijzen. Bij verschil van mening tussen de
beide deskundigen benoemen zij samen een derde deskundige.
De schadevaststelling van deze derde deskundige moet binnen de
grenzen van de beide eerdere taxaties blijven en is bindend. De
kosten van een derde deskundige worden door ons en door de
verzekerde ieder voor de helft gedragen. Maar als de verzekerde
door de derde deskundige helemaal in het gelijk wordt gesteld, zijn
de kosten van alle deskundigen voor onze rekening.

Art. 19 Einde van de verzekering
In de algemene voorwaarden staan bepalingen over het einde van de
verzekering. In aanvulling daarop eindigt deze verzekering ook:
1. als de caravan gewoonlijk wordt geplaatst of gestald buiten het
geldigheidsgebied dat in deze bijzondere voorwaarden is genoemd
voor stacaravans. U bent verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ons
te melden;
2. zodra wij op basis van totaal verlies de schade aan de caravan
hebben vergoed. Wij betalen dan de vooraf betaalde premie over
de resterende duur van de verzekering terug;
3. in geval van verkoop, totaal verlies of tenietgaan van de caravan.
U of uw erfgenamen zijn verplicht ons binnen acht dagen na iedere
overgang van eigendom en omstandigheid, die tot het einde van
de dekking heeft geleid, op de hoogte te stellen.
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Art. 14 Samenloop
Als schade, kosten of verliezen zijn gedekt op een andere verzekering,
al dan niet van oudere datum, zijn wij slechts verplicht tot vergoeding
voor zover bij de andere verzekering geen recht op vergoeding
bestaat. Als in de voorwaarden van die andere verzekering een
soortgelijke bepaling voorkomt of als de andere verzekeraar weigert
de schade binnen een redelijke termijn te vergoeden, dan vergoeden
wij de schade voor zover die onder deze verzekering is gedekt.
De verzekerde is dan wel verplicht als wij daarom vragen zijn rechten
tegenover de andere verzekeraar aan ons over te dragen.

Art. 15 Indexering
Tot de verzekerde caravan de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, wordt
het verzekerde bedrag per de hoofdpremievervaldatum jaarlijks
verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten, in overeenstemming met
het laatste, door het Centraal Bureau voor de Statistiek, vastgestelde
prijsindexcijfer.
Op basis daarvan wordt jaarlijks de premie op de hoofdpremievervaldatum ook aangepast of ongewijzigd gelaten. Een aanpassing van de
premie uitsluitend door indexering geeft u niet het recht de verzekering
op te zeggen.

Art. 16 Tijdelijke vervanging
Indien de verzekerde caravan in reparatie is en tijdelijk door een
gelijkwaardige en gelijksoortige caravan wordt vervangen en voor
dezelfde doeleinden gebruikt, geldt deze verzekering voor maximaal
dertig dagen tevens voor laatstgenoemde caravan, mits de op het
polisblad vermelde caravan gedurende de vervanging buiten gebruik
blijft.

Art. 17 Risicowijziging
U bent verplicht ons te informeren indien de caravan tijdelijk dient als
uw hoofdverblijf of als u een tourcaravan als stacaravan gaat
gebruiken. In deze gevallen hebben wij het recht de premie en/of
voorwaarden te herzien en/ of de verzekering te beëindigen.

Art. 18 Afstand van verhaalsrecht
In enkele gevallen verhalen wij de schade die wij op grond van deze
verzekering hebben vergoed niet. Dit geldt voor het verhaal op
diegene die:
1. door u is gemachtigd de caravan te gebruiken, behalve als de
schade te wijten is aan opzet van de gemachtigde;
2. op verzoek of in opdracht van de verzekerde de caravan met een
motorrijtuig voorttrok.
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