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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Polisblad
Het bij deze polis behorende blad met de gegevens en de
nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van deze
verzekering;
1.2 Verzekerden
De op het polisblad vermelde verzekeringnemer en de door
deze gemachtigde gebruikers van de caravan;
1.3 Caravan
De op het polisblad omschreven caravan inclusief de
standaarduitrusting zoals door de fabrikant of de importeur
geleverd;
1.4 Aanbouw
De bij de caravan behorende voortent en luifel, alsmede
– voorzover aan de caravan bevestigd of bij de caravan
geplaatst – de antenne, de buitenverlichting, het schuurtje, de
serre, het bordes en het toilethuisje;
1.5 Inboedel
De niet tot de standaarduitrusting van de caravan behorende
zaken – met uitzondering van geld en geldswaardige papieren,
vaar- en voertuigen of delen daarvan – die behoren tot de
particuliere huishouding van verzekerde en zijn gezin,
voorzover die zaken zich in de caravan of in de aanbouw
bevinden, alsmede camping- en/of tuinmeubilair voorzover dat
meubilair zich in de caravan, in de aanbouw of in de directe
omgeving van de caravan bevindt. Tot maximaal 30% van de
verzekerde som voor inboedel wordt onder inboedel eveneens
verstaan:
– kostbaarheden;
– optische instrumenten;
– computer-, beeld- en geluidsapparatuur.
1.6 Gebeurtenis
Een plotseling optredend onzeker voorval waaruit voor de
verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou
kunnen ontstaan.

Artikel 2 Premie
2.1 Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de
assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag
nadat zij verschuldigd worden. Indien deze termijn is
verstreken zonder dat de verzekeringnemer heeft betaald, of
wanneer de verzekeringnemer weigert het verschuldigde te
voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna
plaatsvindende gebeurtenissen.
Een ingebrekestelling door de verzekeraar is daarvoor niet
vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog
te betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het
verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen.
2.2 Terugbetaling van premie
Bij beëindiging van de verzekering – anders dan wegens
kwade trouw van de verzekeringnemer – heeft de
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over
de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is,
echter met een maximum van 25% van de jaarpremie.

Artikel 3 Wijziging van premies en/of
voorwaarden
De verzekeraar heeft het recht de premies en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te
wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de
verzekeraar gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van
deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen

en wel met ingang van de eerste premievervaldag na de
invoering daarvan.
De verzekeringnemer wordt vóór de premievervaldag van de
wijziging in kennis gesteld en wordt geacht daarmee te hebben
ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de
premievervaldag schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit
laatste geval eindigt de verzekering op de desbetreffende
vervaldag of – indien de weigering van de aanpassing daarna
plaatsvindt – op het tijdstip van weigering.

Artikel 4 Aanmelding van schade en verdere
verplichtingen bij schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis is hij
verplicht:
– de verzekeraar zo spoedig mogelijk in te lichten;
– de verzekeraar alle gegevens daarover te verstrekken;
– alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de
verzekeraar door te zenden;
– zijn volle medewerking bij de afhandeling te verlenen;
– alle informatie naar waarheid te verstrekken;
– al hetgeen de belangen van de verzekeraar kan schaden,
na te laten.

In geval van diefstal van verzekerde objecten dient
onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie.

Desverlangd dient de verzekerde een schriftelijke en
ondertekende verklaring omtrent de toedracht en omvang van
de schade aan de maatschappij over te leggen.

Artikel 5 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:

5.1 bij afloop van het contract indien de verzekeringnemer of
de verzekeraar uiterlijk 2 maanden tevoren per brief aan de
contractspartij heeft opgezegd;
5.2 overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde, indien de
verzekeringnemer weigert de wijziging van premie en/of
voorwaarden te accepteren, die de verzekeraar op grond van
dat artikel kan verlangen;
5.3 zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden
belang te hebben bij de caravan en tevens de feitelijke macht
erover verliezen; de verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn
verplicht de verzekeraar daarvan ten spoedigste, doch in ieder
geval binnen 30 dagen, kennis te geven;
5.4 na schriftelijke opzegging door de verzekeraar:
a. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de
verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden hem ter
kennis is gekomen;
b. binnen 30 dagen nadat hij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering heeft verleend, dan wel heeft
afgewezen;
c. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke
is de premie, de kosten en de assurantiebelasting te betalen;
d. indien de verzekerde bij een beroep op de polis met opzet
een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

De verzekering eindigt in de onder 5.4 genoemde gevallen op
de in de opzeggingsbrief genoemde datum.
De verzekeraar zal in die gevallen een opzeggingstermijn van
tenminste 14 dagen in acht nemen.

Artikel 6 Opzet
Op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen schuld
van de verzekerde) zal door de verzekeraar slechts een beroep
worden gedaan tegenover de verzekerde voor wie de schade
het beoogde of zekere gevolg was van zijn handelen of nalaten.

N.B. De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.


