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De hieronder opgenomen bijzondere verzekerings-
voorwaarden gelden als aanvulling op c.q. afwijking
van de voorwaarden motorrijtuigenverzekeringen 
van Lancyr.

ARTIKEL 1

ALGEMEEN

artikel 1.1
EIGEN GEBRUIK

Als verzekerd motorrijtuig geldt de op het polisblad
omschreven kampeerauto, voor zover deze is 
bestemd voor particulier, recreatief gebruik.
De verzekering biedt de dekking gedurende de tijd 
dat de kampeerauto wordt gebruikt door de verze-
keringnemer, zijn inwonende echtgeno(o)t(e) of 
kinderen, dan wel door anderen mits in gezelschap
van één of meer van voornoemde personen.

ARTIKEL 1.2

INCIDENTEEL VERHUUR/UITLENEN

Indien bij het aangaan van deze verzekering uitdruk-
kelijk is opgegeven dat de kampeerauto incidenteel
wordt verhuurd of uitgeleend, zal bij schade geen
beroep worden gedaan op de uitsluiting inzake ‘ver-
huur’ (artikel 3, onderdeel ‘Algemeen’ van de verze-
keringsvoorwaarden).

ARTIKEL 1.3

NHT

De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).

ARTIKEL 1.4

PREMIERESTITUTIE

Over een schorsingsperiode bestaat geen recht op
premierestitutie.

ARTIKEL 1.5

TERRORISME

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de
vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oog-
merk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede
het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stof-
fen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de
gezondheid, al dan niet de door tengevolge hebbend,
bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat,
dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag 
of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziekte-
kiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisa-
torisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

ARTIKEL 1.6

TERRORISMEPREVENTIE

Van overheidswege en/of door verzekerde(n) en/of
derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddel-
lijk dreigen gevaar van terrorisme af te wenden 
of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de
gevolgen daarvan te beperken.

ARTIKEL 1.7

UITKERINGSPROTOCOL

Op de regeling van terrorismeschade is het Protocol
afwikkeling claims voor terrorismeschaden van toe-
passing. De volledige tekst hiervan staat op de site
www.terrorismeverzekerd,nl.

ARTIKEL 2

BIJZONDERHEDEN BIJ CASCO

Indien het polisblad onder gedekt risico mede 
‘Casco’ omschrijft, gelden de volgende bepalingen.

ARTIKEL 2.1

WAARDEVASTSTELLING KAMPEERAUTO

Bij het berekenen van de door Lancyr verschuldigde
vergoeding geldt als waarde van de kampeerauto de 
dagwaarde daarvan op het ogenblik van de schade.

ARTIKEL 2.2

DEKKING VOOR INVENTARIS

Tot maximaal 10% van het voor de kampeerauto 
verzekerd bedrag biedt de verzekering dekking voor
schade aan of verlies van de inventaris ten gevolge
van:
– een de kampeerauto overkomen gedekte 

gebeurtenis;
– diefstal na braak aan de kampeerauto;
– brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding 

en blikseminslag.

Als meeverzekerde inventaris gelden de niet tot de
standaarduitrusting van de kampeerauto behorende
huishoudelijke artikelen als bedden- en linnengoed,
keukengerei, meubilair, sanitair, verlichting, alsmede
(niet ‘portable’) beeld- en geluidsapparatuur en een
voortent. 

Van de verzekering uitgesloten is de meegevoerde
reisbagage, waaronder uitdrukkelijk begrepen geld,
waardepapieren, sieraden, kunstvoorwerpen, sportar-
tikelen, levensmiddelen en foto- of filmapparatuur,
waaronder mede te verstaan video-camera’s. 
Bij het berekenen van de vergoeding voor schade aan
tot de inventaris behorende goederen zal geen beroep
op onderverzekering worden gedaan. Voor schade aan
beeld- en geluids-apparatuur zal maximaal 30% van
het voor de inventaris geldende verzekerde bedrag
worden vergoed.
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ARTIKEL 2.3

EIGEN RISICO

Het op de door Lancyr verschuldigde schadevergoe-
ding in mindering te brengen eigen risico wordt vast-
gesteld conform artikel 3, onderdeel ‘Casco’, van de
verzekeringsvoorwaarden. Wanneer uitsluitend sprake
is van schade aan de meeverzekerde inventaris
bedraagt het eigen risico 135 euro.

ARTIKEL 2.4

VERGOEDING VOOR KOSTEN VERVANGEND 
VAKANTIEVERBLIJF

Indien de kampeerauto door een gedekte schade
onbewoonbaar is geworden, worden de kosten voor 
het huren van een vervangende kampeerauto dan 
wel de kosten voor een vervangend vakantieverblijf
vergoed tot ten hoogste 50 euro per dag met een
maximum van 500 euro per gebeurtenis.
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ARTIKEL 2.5

BEPERKING BIJ VERHUUR/UITLEEN

Voor zover (incidenteel) verhuren of uitlenen van de
kampeerauto is meeverzekerd (zie artikel 1 van dit
clausuleblad) gelden gedurende een verhuur- of uit-
leenperiode de volgende beperkingen.

1 Extra eigen risico
Bij schade aan de kampeerauto en/of de inventaris
geldt voor iedere gedekte gebeurtenis (dus ook
voor onder ‘Mini-casco’ gedekte gebeurtenissen)
een extra eigen risico van 135 euro.

2 Verduistering
Schade of verlies door verduistering is uitgesloten.

3 Geen vergoeding voor vervangend vakantieverblijf
De vergoeding voor de kosten van een vervangen-
de kampeerauto dan wel vervangend vakantiever-
blijf is niet van toepassing.


