
Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.
De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept, zijn omschreven in de woordenlijst.

Inhoudsopgave
1 Aanvullende woordenlijst
2 Geldigheidsgebied
3 Wat is verzekerd
4 Wat is uitgesloten
5 Vaststelling van de schade
6 Regeling van de schade
7 Einde van de verzekering
Onder artikel 8 zijn geen bepalingen opgenomen
9 Samenloop van verzekeringen
10 Indexering
11 Aanvullende verplichtingen van verzekerde bij schade
12 Eigendomsovergang
13 Premieverrekening
14 Afstand van verhaalsrecht

Artikel 1 Aanvullende woordenlijst
Gebeurtenis
Een voor verzekerde bij het sluiten van de verzekering onvoorzien voorval of een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen die dezelfde schadeverwekkende oorzaak hebben. Het voorval of de voorvallen moeten
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering hebben plaatsgevonden. Een reeks van voorvallen die met elkaar
verband houden, worden als één gebeurtenis aangemerkt. Deze wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het
moment van het eerste voorval van de reeks.

Inboedel
Alle zaken die 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 en kostbaarheden.

Verzekerde
U en verder iedereen die met uw toestemming de caravan gebruikt.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering geldt binnen Europa,voor zover er geen sprake is van permanente stalling en voor een
vakantieperiode van zes maanden in de hele wereld.
Deze verzekering biedt geen dekking voor caravans, anders dan stacaravans, die langer dan een onafgebroken
periode van zes maanden in het buitenland verblijven.
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.

Artikel 3 Wat is verzekerd
Per schadegeval geldt een eigen risico van € 45,-. Dit eigen risico geldt niet voor aansprakelijkheidsschaden.
1 Caravan

De dekking bestaat uit vergoeding van schade of verlies door:
a brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en storm;
b elke andere onzekere gebeurtenis;
c eigen gebrek (zowel het onderdeel dat het eigen gebrek vertoont als de gevolgen), materialen

constructiefouten, onder voorwaarde dat het verborgen gebreken waren.
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;
3 u niet de eerste eigenaar van de caravan bent;
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wordt schade die bestaat uit materiaal of constructiefouten en het eigen gebrek zelf niet vergoed. De
gevolgschade die hieruit ontstaat wordt wel vergoed.

2 Voortent en aanbouw, mits deze is meeverzekerd
De dekking bestaat uit vergoeding van schade of verlies door:
a brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding;
b elke andere onzekere gebeurtenis.
Schade aan glas dat in de aanbouw is verwerkt, is alleen gedekt als deze schade het gevolg is van brand of
storm.

3 Inboedel, mits deze is meeverzekerd
De dekking bestaat uit vergoeding van schade of verlies door:
a een gebeurtenis die door deze verzekering wordt gedekt en waardoor ook de caravan, de voortent, de

aanbouw of het trekkende motorrijtuig is beschadigd;
b brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding of storm;
c diefstal, als die is voorafgegaan door (in)braak;
d diefstal of verduistering als ook de hele caravan, voortent, aanbouw en/of auto waaraan de caravan is

gekoppeld, is gestolen of verduisterd.
Voor schade aan de inboedel van de verzekerde caravan, met uitzondering van stacaravan, geldt een
maximum uitkering van € 2.300,- per gebeurtenis.

In artikel 7:951 BW is bepaald, dat een verzekeraar schade door eigen gebrek niet hoeft te vergoeden. Ten
aanzien van wat in artikel 3 van deze voorwaarden is bepaald in lid 1 onder a, lid 2 onder a en lid 3 onder b doen
wij geen beroep doen op artikel 7:951 BW.
4 Extra kosten

In geval van een verzekerde schade, worden mits vooraf goedgekeurd door Interhelp boven het verzekerd
bedrag vergoed:
a voor zover de hierna te noemen kosten noodzakelijk zijn, de bereddingskosten, de kosten van berging, van

bewaking en van tijdelijke stalling en ook 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;

b 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, en als de caravan ook niet binnen een redelijke termijn
(ca. 1 week) zo gerepareerd kan worden dat deze weer zonder gevaar kan rijden;

c de extra kosten die gemaakt worden voor het huren van een andere caravan of vakantieverblijf, 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;

d de bijdrage in averijgrosse of de kosten die daarmee gelijk te stellen zijn;
e de transportkosten van de caravan naar Nederland, als het trekkende motorrijtuig, buiten Nederland en door

een van buiten komend onheil, brand, ontploffing of zelfontbranding, 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:
f 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;
g de noodzakelijke opruimingskosten;
h de eventueel verschuldigde invoerrechten.

5 Hulpverlening
Verzekerd zijn:
a de kosten van organisatie van hulp door Interhelp, als verzekerde aanspraak kan maken op vergoeding van

de kosten die hierboven in lid 4 van dit artikel omschreven zijn;
b als de caravan door een ongeval of door pech niet meer bruikbaar is: de kosten van het toezenden van de

nodige onderdelen voor reparatie, maar alleen voor zover deze onderdelen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
Voor zover de kosten van de onderdelen zelf niet vallen onder de dekking van deze verzekering, zijn zij voor
rekening van verzekerde.

Interhelp verleent haar diensten binnen redelijke termijn en in goed overleg met verzekerde. Interhelp is vrij om
te kiezen wie zij inschakelt voor de uitvoering van de hulpverlening. Interhelp 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 Interhelp het recht de
nodige financiële garanties te vragen.
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6 Aansprakelijkheid
a 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:
1 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;

2 met of door zaken, ook terwijl deze in of uit de caravan worden geladen.
b Zekerheidsstelling

Als een overheid om de rechten van de benadeelde(n) te waarborgen, verlangt dat er een geldelijke
zekerheid wordt gesteld, verstrekken wij deze zekerheid tot maximaal € 15.000,-. 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.

c Boven het verzekerd bedrag zijn verzekerd:
1 de kosten van procedures die met onze toestemming of op onze wens 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.
Boeten, afkoopsommen en gerechtskosten die met een strafproces samenhangen, worden niet vergoed.

Artikel 4 Wat is uitgesloten
Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden gelden onverkort de uitsluitingen in artikel 4 van de
algemene voorwaarden.
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 met opzet of grove schuld van een verzekerde is veroorzaakt;
c schade die veroorzaakt is terwijl de bestuurder van het trekkende motorrijtuig:
1 niet in het bezit is van een naar Nederlands recht geldig rijbewijs;
2 of niet bevoegd is het motorrijtuig te besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Wij achten de bestuurder wel in het bezit van een geldig rijbewijs als het ontbreken hiervan het gevolg is van
het niet op tijd laten verlengen, waarbij de geldigheidsduur niet langer dan een jaar verstreken is;

d 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;

e schade waarbij verzekerde geen contact met Interhelp heeft opgenomen, terwijl dit volgens de voorwaarden
van deze verzekering verplicht is.

2 In geval van schade aan de verzekerde zaken zijn ook uitgesloten:
a kosten van vervanging of herstel van onderdelen die uitsluitend vanwege slijtage dienen te worden

vervangen of hersteld;
b schade door langzaam inwerkende weersinvloeden;
c schade aan een stacaravan door overstroming van een uiterwaard;
d schaden 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

afdichtingsmateriaal en/of dakbedekking van de caravan.
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 verzekerde om welke reden dan ook onder zich heeft;
b schade die uitsluitend voortvloeit uit een contractuele verplichting die door of namens verzekerde is

aangegaan.
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Artikel 5 Vaststelling van de schade
1 Caravan
a In geval van gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de caravan vergoeden wij de

herstelkosten.
Zijn de herstelkosten hoger dan de waarde van de caravan onmiddelijk voor de gebeurtenis min de
restwaarde, dan geldt algehele vernietiging (totaal verlies).
Als de schade niet hersteld wordt, vergoeden wij 50% van de herstelkosten.

b In geval van totaal verlies vergoeden wij de waarde van de caravan onmiddellijk vóór de gebeurtenis, min de
restwaarde.

c In geval van diefstal of verduistering vergoeden wij de waarde van de caravan op basis van totaal verlies. Wij
gaan echter pas uit van totaal verlies, zodra dertig dagen zijn verstreken sinds de aangiftedatum bij de politie
en als de caravan niet kan worden terugverkregen. U hebt pas recht op uitkering nadat u uw eigendomsrecht
op de caravan aan ons hebt overgedragen.
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 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.

d Als waarde zoals die was onmiddellijk voor de gebeurtenis, zal worden aangenomen:
1 de nieuwwaarde die dan geldt, maar alleen als de caravan niet ouder is dan 36 maanden;
2 de nieuwwaarde die dan geldt, min 1,75 % voor elke maand of gedeelte daarvan dat de caravan ouder is

dan 36 maanden.
Als dit bedrag lager is dan de dagwaarde, vergoeden wij de hogere dagwaarde.

Als 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.

e 1 Wij vergoeden op basis van totaal verlies, als de herstelkosten hoger zijn dan 2/3 van de waarde zoals
hierboven bepaald onder d.1 en d.2 van dit artikel.

2 Wij vergoeden de dagwaarde die de caravan onmiddellijk vóór de gebeurtenis had, als deze hoger is dan
de waarde bij toepassing van de vaste afschrijvingspercentages.
Ook als de vastgestelde schadevergoeding groter is dan het verzekerd bedrag, keren wij deze
schadevergoeding uit.
Voorwaarde daarbij is dat het verzekerd bedrag bij de aanvang van de verzekering overeenstemde met
de cataloguswaarde op dat moment.

2 Inboedel
a In geval van niet herstelbare schade vergoeden wij de nieuwwaarde min 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:
1 zaken waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
2 zaken die niet meer gebruikt worden voor het doel waarvoor zij bestemd waren;
3 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. De waarde zoals die was onmiddellijk
voor de gebeurtenis, wordt vastgesteld zoals bepaald in dit artikel in lid 1 onder d.1 en d.2.

b In geval van herstelbare schade vergoeden wij de herstelkosten tot maximaal het bedrag dat volgens lid 3
van dit artikel onder a zou moeten worden vergoed.

Artikel 6 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.
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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.

Artikel 7 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.

Artikel 8 Bij deze bijzondere voorwaarden zijn onder artikel 8 geen bepalingen opgenomen.

Artikel 9 Samenloop van verzekeringen
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.

Artikel 10 Indexering
Jaarlijks wordt de premie per begindatum aangepast volgens het indexcijfer voor caravans van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Het eventueel voor de inboedel van de stacaravan geldende verzekerd bedrag wordt
ook volgens datzelfde indexcijfer aangepast.
Deze indexeringen worden alleen toegepast zolang de caravan nog geen 3 jaar oud is.

Artikel 11 Aanvullende verplichtingen van verzekerde bij schade
Naast de verplichtingen in artikel 2 van de algemene voorwaarden is verzekerde ook verplicht met Interhelp
contact op te nemen als hij beroep wil doen op de vergoeding van de extra kosten die in artikel 3 lid 4 van deze
bijzondere voorwaarden zijn genoemd.

Artikel 12 Eigendomsovergang
Als u een andere caravan aanschaft, is een nieuwe verzekering nodig. U bent verplicht om ons hiervan op de
hoogte te stellen.

Artikel 13 Premieverrekening
Als de dekking eindigt binnen de lopende verzekeringsduur en als vervolgens een andere caravan wordt
verzekerd, brengen wij de premie over de rest van de duur in mindering op de nieuwe premie voor de andere
caravan.

Artikel 14 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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