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Voorwaardenblad 350-90

Bijzondere voorwaarden Stacaravanverzekering Brand-Diefstal
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Artikel 1 Omvang van de dekking
1.1 Casco
De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade
aan en verlies van de verzekerde objecten – of delen
daarvan – door:
a. brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag ook
wanneer een eigen gebrek van de caravan de oorzaak is;
b. diefstal, braak, oplichting of verduistering door anderen
dan de verzekeringnemer.

1.2. Aansprakelijkheid
Voorzover hiervoor geen andere verzekering bestaat, al
dan niet van oudere datum, is, overeenkomstig de
polisvoorwaarden die bij Nationale-Nederlanden op de
schadedatum gelden voor de
"Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren", mede
verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerden
wegens toegebrachte personenschade en/of schade aan
zaken.
– met of door de caravan;
– met of door de aanbouw;
– door de inboedel,
en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste de
op het polisblad voor Aansprakelijkheid genoemde som per
gebeurtenis.

1.3. Vervangend vakantieverblijf
Indien de caravan door een verzekerde gebeurtenis
verloren gaat of zodanig beschadigd wordt dat gebruik niet
meer mogelijk is, verleent de verzekeraar – ook boven de
verzekerde som – vergoeding van de gemaakte kosten
voor het huren van een vervangende caravan of een ander
vakantieverblijf om de voorgenomen vakantie te kunnen
aanvangen of te kunnen voortzetten. Deze vergoeding
bedraagt ten hoogste A113,– per dag met een maximum
van A1.134,– per gebeurtenis.

Artikel 2 Dekkingsgebied
De verzekering is van kracht voor gebeurtenissen binnen
Nederland, België en Luxemburg, alsmede Duitsland tot
maximaal 100 km van de Nederlandse grens.

Artikel 3 Schaderegeling Caravan
3.1 Schadevergoeding
De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde
som:
a. indien reparatie gezien de aard van de beschadigingen
en van de aan de reparatie verbonden kosten redelijk is, de
reparatiekosten mits de reparatie blijkens een te overleggen
officiële nota daadwerkelijk is uitgevoerd; deze voorwaarde
geldt hiet indien – bij expertise – tussen de
verzekeringnemer en de door de verzekeraar benoemde
expert anders is overeengekomen;
b. het verschil tussen de waarden van de caravan
onmiddellijk voor en na het ontstaan van de schade indien
de kosten van de reparatie meer bedragen dan dat verschil;

c. in geval van verlies van de caravan de waarde daarvan
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

3.2. Bergings- en vervoerskosten
Indien daarvoor geen beroep kan worden gedaan op een
andere voorziening, vergoedt de verzekeraar aan de
verzekeringnemer, ook boven de verzekerde som, de
kosten van:

a. berging, opruiming en bewaking;
b. vervoer van de caravan naar de dichtstbijzijnde
herstelinrichting waar deze naar behoren kan worden
hersteld;
c. het terugbrengen van de caravan naar de plaats waar
deze werd beschadigd en het herplaatsen;
d. het opnieuw aansluiten van gas, water, elektriciteit,
riolering, telefoon en centraal antennesysteem, een en
ander voorzover deze kosten noodzakelijk zijn geworden
door een verzekerde gebeurtenis.

Indien de schadeloosstelling plaatsvond op basis van totaal
verlies overeenkomstig het bepaalde onder 3.1 b of c,
worden de onder d bedoelde kosten eveneens vergoed
indien op dezelfde plaats een gelijksoortige caravan van
vergelijkbare grootte wordt geplaatst.

Artikel 4 Schaderegeling aanbouw en
inboedel
De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde
som:
a. indien reparatie gezien de aard van de beschadigingen
en gezien de aan de reparatie verbonden kosten redelijk is,
de reparatiekosten mits de reparatie blijkens een te
overleggen officiële nota daadwerkelijk is uitgevoerd; deze
voorwaarde geldt niet indien – bij expertise – tussen de
verzekeringnemer en de door de verzekeraar benoemde
expert anders is overeengekomen;
b. het verschil tussen de waarden van het object
onmiddellijk voor en na het ontstaan van de schade indien
de kosten van de reparatie meer zullen bedragen dan dat
verschil;
c. in geval van verlies van het object de waarde daarvan
onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

Artikel 5 Diefstal of verduistering
In geval van diefstal, oplichting of verduistering kan de
verzekeringnemer pas recht op vergoeding doen gelden
indien de verzekerde objecten niet kunnen worden
terugverkregen binnen 30 dagen na de aangifte van de
gebeurtenis bij de politie. Gedurende deze termijn is de
verzekeraar door de verzekeringnemer gemachtigd de
desbetreffende objecten terug te vorderen van degene bij
wie ze mochten worden aangetroffen. Bij het aanvaarden
van de te verlenen schadevergoeding is de
verzekeringnemer verplicht de eigendomsrechten met
betrekking tot de vergoede objecten aan de verzekeraar
over te dragen.



Artikel 6 Uitsluitingen
De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd indien:

6.1. de schade is veroorzaakt terwijl de caravan werd
verhuurd of voor andere dan recreatiedoeleinden werd
gebruikt;

6.2. de schade is veroorzaakt terwijl de caravan was
gekoppeld aan een voertuig, tenzij de caravan daarmee
door een rijbekwame en rijbevoegde bestuurder – die
daartoe als verzekerde wordt aangemerkt – via de kortste
weg van of naar een winterstalling, reparateur of
leverancier wordt vervoerd;

6.3. een verzekerde een van de in artikel 4 van de
Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen niet
nakomt of is nagekomen;

6.4. de schade is veroorzaakt door of is ontstaan uit een
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer of muiterij;
de 6 genoemde vormen van molest alsmede de definities
daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
’s-Gravenhage is gedeponeerd;

6.5. de schade is ontstaan gedurende de tijd dat de
verzekerde objecten door een burgerlijke of militaire
overheid zijn gevorderd;

6.6. de schade is ontstaan door, is opgetreden bij, of is
voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe
die reactie is ontstaan;

6.7. de schade voortvloeit uit, of mogelijk is geworden door
aan de verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor of
onderhoud van de verzekerde objecten.

De onder 6.1 tot en met 6.3 genoemde uitsluitingen gelden
niet voor een verzekerde die aantoont dat de daarin
bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in
redelijkheid geen verwijt treft, een en ander onverminderd
het recht van de verzekeraar de schade te verhalen op
degene voor wie de uitsluiting wel van toepassing is.


