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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Kampeeruitrusting:

tentenmateriaal, kook- en eetgerei, kampeermeubelen, slaapzakken en 

andere direct voor het kamperen noodzakelijke uitrusting.

Sportuitrusting:

alle roerende zaken, in eigendom toebehorende aan verzekeringne-

mer, gebruikt voor de uitoefening van de op het polisblad genoemde 

sport-activiteit.

Artikel 2 Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht in Europa.

Artikel 3 Omvang van de dekking

De verzekering dekt verlies, vernietiging of beschadiging van de verze-

kerde objecten door:

a. enig van buiten komend onheil, ook als gevolg van eigen gebrek;

b. diefstal of verduistering.

Artikel 4 Uitsluitingen

Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is even-

eens van de verzekering uitgesloten:

a. schade door het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid 

door verzekeringnemer;

b. schade door slijtage, ongedierte of schade uitsluitend bestaande 

uit een lichte oppervlaktebeschadiging als gevolg van het normale 

gebruik;

c. schade tijdens verhuur van de verzekerde objecten;

d. schade door geleidelijke inwerking van bodem-, water- of lucht-ver-

ontreiniging alsmede door geleidelijke inwerking van licht of vocht;

e. schade ontstaan door aardbeving, vulkanische uitbarsting en over-

stroming, zoals vermeld in de Nadere Omschrijvingen.

Artikel 5 Vaststelling van de schade

�. Generali vergoedt tot ten hoogste de op het polisblad ver-melde 

verzekerde som:

a. in geval van schade aan de verzekerde objecten uitsluitend de 

reparatiekosten doch niet meer dan de waarde onmiddellijk voor het 

ontstaan van de schade, verminderd met de waarde der restanten;

b. bij verlies van de verzekerde objecten de waarde onmiddellijk voor 

het ontstaan van de schade.

2. Bij onderverzekering worden reparatiekosten slechts vergoed naar 

verhouding van de verzekerde som tot de volle waarde.

Artikel 6 Beëindiging van de 
verzekeringsovereenkomst

In aansluiting op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden eindigt de 

verzekering voorts zodra verzekeringnemer ophoudt belang te hebben 

bij een verzekerd object en tevens de feitelijke macht erover verliest.

Nadere Omschrijvingen

I Overstroming

 Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door overstro-

ming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, 

sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming 

oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekt evene-

ment. 

 Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door 

overstroming.

II Aardbeving en vulkanische uitbarsting

 Van de verzekering is uitgesloten schade ontstaan, hetzij gedurende 

de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar 

het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van aardbeving of vulkanische 

uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verze-kerde bewijst 

dat de schade niet aan een van de genoemde ver-schijnselen kan 

worden toegeschreven.


