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Artikel 20 Begripsomschrijvingen
In de zin van dit reglement wordt verstaan onder:
20.1. Caravan

de in de polis omschreven:
1. toercaravan, opzet-unit of vouwwagen, dienend als kam-

peerverblijf, met standaarduitrusting, zoals deze door de
fabrikant of importeur is geleverd;

2. stacaravan, als omschreven voor toercaravan en vouw-
wagen, welke zich bevindt op een vaste standplaats en
die niet meer dan eenmaal per jaar van en naar de
winterberging wordt vervoerd via de kortste route;

20.2. Voortent
de van tentdoek vervaardigde luifels, voortenten en toiletten-
ten die aan de caravan zijn bevestigd of zich in de onmiddel-
lijke nabijheid ervan bevinden;

20.3. Aanbouw/antenne
de niet van tentdoek vervaardigde schuurtjes, luifels, serres,
bordessen en toilethuisjes, alsmede (schotel)antennes en
buitenverlichting, die aan de caravan zijn bevestigd of in de
onmiddellijke nabijheid hiervan zijn geplaatst;

20.4. Inventaris
de niet tot de standaarduitrusting behorende goederen, die
zich in de caravan, voortent en/of aanbouw bevinden, zoals
bedde- en linnengoed, keukengerei, gasflessen, meubilair,
waaronder een T.V.-, radiotoestel, videorecorder en andere
geluidsapparatuur, (T.V.-, radiotoestellen, videorecorders en
andere geluidsapparatuur kunnen tot ten hoogste € 680,67
meeverzekerd worden).
NIET hieronder begrepen zijn die goederen, welke als reis-
bagage zijn te beschouwen, zoals kleding, schoeisel, toilet-
artikelen, horloges, foto- en filmapparatuur, kostbaarheden,
geld, geldswaardig papier, alsmede vaartuigen, rijwielen en
motorrijtuigen;

20.5. Verzekerde
– verzekeringsnemer;
– degene, die door de verzekeringsnemer uitdrukkelijk of

stilzwijgend is gemachtigd van de caravan gebruik te
maken;

20.6. Nieuwwaarde
het bedrag, dat onmiddellijk vóór de schade nodig is voor het
verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit;

20.7. Dagwaarde
de nieuwwaarde verminderd met een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering en slijtage.

Artikel 21 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig voor:
21.1. Toercaravans/vouwwagens/opzet-units

in Nederland, België, Luxemburg en binnen 100 km van de
Nederlandse grens in Duitsland. Bovendien gedurende een
periode van maximaal zes aaneengesloten maanden per
jaar in alle landen van Europa, Aziatisch Turkije, Israël,
Marokko en Tunesië, tenzij anders overeengekomen;

21.2. Stacaravans
voor de standaarddekking: in Nederland en binnen 100 km
van de Nederlandse grens in Duitsland,
voor de plusdekking: in Nederland, België, Luxemburg en
binnen 100 km van de Nederlandse grens in Duitsland.

Artikel 22 Dekking
22.1.1. Caravan, voortent, aanbouw

De verzekering dekt tot ten hoogste de hiervoor verzekerde
bedragen per gebeurtenis, de schade aan of het verlies van
de verzekerde caravan, voortent en/of aanbouw, ontstaan
door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blik-
seminslag, diefstal, hagel en alle andere plotseling van bui-

ten komende onheilen, ook indien de schade het gevolg is
van een eigen gebrek, voorzover niet vallend onder garan-
tiebepalingen van leverancier en/of fabrikant.

22.1.2. Eigen gebrek
De verzekering dekt eveneens schade aan het onderdeel
van de caravan (met uitsluiting van voortent en aanbouw)
dat het eigen gebrek vertoont, al dan niet terug te voeren op
materiaal- of constructiefouten, mits het gebrek verborgen
was. De schade aan het onderdeel van de caravan dat het
eigen gebrek vertoont wordt niet vergoed indien:
– de caravan een zelfbouwobject is;
– de caravan ouder is dan 5 jaar. Als de verzekerings-

nemer de juiste ouderdom niet kan bewijzen, dan geldt
1 juli van het bouwjaar als uitgangspunt;

– verzekeringsnemer de caravan niet als eerste eigenaar
heeft verkregen;

– deze valt onder garantiebepalingen van leverancier en/of
fabrikant.

22.1.3. Transport
De verzekering blijft onverminderd van kracht gedurende het
transport te land, per spoor, over binnenwateren, alsmede
gedurende het transport over zee tussen landen waar de
verzekering geldig is, inclusief het laden en lossen van de
verzekerde caravan.

22.1.4. Aansprakelijkheid
Met een maximum van € 453.780,22 per gebeurtenis, voor
alle verzekerden tezamen, is verzekerd de aansprakelijkheid
van de verzekerde voor schade aan personen en zaken, die
is veroorzaakt:
a. met of door een caravan, voortent en/of aanbouw, onder

de voorwaarde dat de caravan niet is gekoppeld aan een
motorrijtuig en dat de schade is ontstaan nadat de cara-
van is losgemaakt en veilig buiten het verkeer tot stil-
stand is gekomen;

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

De verzekering geldt uitsluitend indien deze dekking niet
tevens is gedekt op (een) andere verzekering(en), al dan niet
van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Deze
onderhavige verzekering loopt dan slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is
verleend of zou zijn, indien deze onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan.

22.1.5. Zekerheidsstelling
De maatschappij verstrekt tot ten hoogste € 11.344,51 voor
alle verzekerden tezamen de zekerheid door een buiten-
landse overheid als waarborg voor de rechten van een bena-
deelde verlangd, voor het opheffen van de vrijheidsbeper-
king van een verzekerde of van een op de caravan gelegd
beslag mits er sprake is van een gedekte schade zoals
genoemd in artikel 22.1.4. De verzekerden zijn verplicht de
maatschappij een machtiging te verstrekken om over de
zekerheidsstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgege-
ven en tevens alle medewerking te verlenen om de terugbe-
taling te verkrijgen.
De verzekering geldt uitsluitend indien deze dekking niet
tevens is gedekt op (een) andere verzekering(en), al dan niet
van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Deze
onderhavige verzekering loopt dan slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is
verleend of zou zijn, indien deze onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan.
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22.2. Inventaris
De verzekering dekt, tot ten hoogste het hiervoor verzekerde
bedrag per gebeurtenis, de schade aan of het verlies van de
inventaris door:
1. brand, explosie, zelfontbranding, lawines, bergstorting,

aardbeving, overstroming (anders dan als uitgesloten in
artikel 25.9) blikseminslag of storm, ook als gevolg van
eigen gebrek;

2. diefstal of vermissing van de inventaris na sporen van
braak aan de caravan, voortent en/of aanbouw, dan wel
door diefstal, vermissing of verduistering van de inventa-
ris na diefstal, vermissing of verduistering van de gehe-
le caravan, voortent en/of aanbouw;

3. enig ander onder 22.1. gedekt evenement aan de cara-
van, waarbij deze ook zelf is beschadigd.

Artikel 23 Extra dekking
De maatschappij vergoedt, ook boven de verzekerde bedragen:
23.1. Averij-grosse

de bijdragen in averij-grosse en gemeenschappelijke kosten
voor vervoer over water, welke ingevolge wettelijke bepalin-
gen van de verzekeringsnemer worden gevorderd;

23.2. Bewaking en vervoer
in geval van een gedekte schade de noodzakelijk gemaakte
eenmalige kosten van bewaking en vervoer van de verze-
kerde caravan naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting;

23.3. Berging en opruiming
de bergings- en opruimingskosten, welke verzekerde nood-
zakelijkerwijs moet maken wanneer de verzekerde caravan
ten gevolge van een gedekte gebeurtenis verloren is
gegaan;

23.4. Huur ander vakantieverblijf
de noodzakelijk gemaakte kosten voor het huren van een
ander vakantieverblijf tot ten hoogste € 113,45 per dag met
een maximum van € 1.134,45 per gebeurtenis, indien de
caravan door een verzekerde gebeurtenis verloren gaat of
zodanig beschadigd wordt dat gebruik niet meer mogelijk is,
en een vakantie daardoor moet worden onderbroken of niet
kan doorgaan, terwijl die binnen een maand zou aanvangen;

23.5. Herplaatsen stacaravan
de noodzakelijk gemaakte kosten van herplaatsing van een
soortgelijke verzekerde caravan en het opnieuw aansluiten
van gas, water, elektriciteit en riolering, indien de verzekerde
caravan tengevolge van een gedekte gebeurtenis totaal ver-
loren is gegaan;

23.6. Repatriëring toercaravan/vouwwagen
uitsluitend voor toercaravans en vouwwagens, met uitsluiting
van stacaravans, de met toestemming van de maatschappij
gemaakte kosten, noodzakelijk om de caravan naar
Nederland te brengen, indien:
– het trekkende motorrijtuig, al dan niet gekoppeld aan de

toercaravan of vouwwagen, door een gebeurtenis als
vermeld in artikel 22.1. van dit reglement, verloren is
gegaan of zodanig beschadigd, dat dit niet meer als ver-
voermiddel kan fungeren;

– de caravan door een gedekte gebeurtenis zodanig is
beschadigd dat vervoer naar Nederland voor herstel
gewenst is.

De verzekering geldt uitsluitend indien deze dekking niet
tevens is gedekt op (een) andere verzekering(en), al dan niet
van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Deze
onderhavige verzekering loopt dan slechts als excedent
boven de dekking die onder de andere verzekering(en) is
verleend of zou zijn, indien deze onderhavige verzekering
niet zou hebben bestaan.

Artikel 24 Hulpverlening
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de Univé Alarm
Service, telefoon (020) 651 51 11. De hulpverlening bestaat uit:
– huur ander vakantieverblijf;
– repatriëring toercaravan/vouwwagen.
Conform artikel 23.4 en 23.6.

Artikel 25 Uitsluitingen
Naast de in het Algemeen Reglement genoemde uitsluitingen, zijn
van de verzekering uitgesloten:
25.1. Verhuur

schade ontstaan tijdens de periode dat de caravan wordt
verhuurd;

25.2. Alcohol
schade die de bestuurder van het trekkende motorrijtuig ver-
oorzaakt terwijl hij ten tijde van de gebeurtenis onder invloed
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel ver-
keert, zodanig dat hij niet in staat moet worden geacht een
motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit
door wet of overheid is of zou zijn verboden. Het weigeren
van een ademtest, bloed- en/of urineproef wordt gelijkge-
steld met het hiervoor gestelde;

25.3. Onvoldoende onderhoud en zorg
1. schade als gevolg van aan verzekerde te wijten onvol-

doende onderhoud van de caravan, voortent, aanbouw
en inventaris.
Van onvoldoende onderhoud is onder meer sprake
indien blijkt dat de caravan in technisch opzicht niet in
goede staat verkeert en verzekerde heeft nagelaten zorg
te (laten) dragen voor tijdig en effectief deskundig onder-
houd van het onderstel, de opbouw, de gasinstallatie, de
elektrische bedrading, de aan- en afvoerleidingen voor
water en de daarop aangesloten reservoirs en toestel-
len, het afdichtingsmateriaal en de dakbedekking.
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verze-
kerde aan de hand van nota’s aantoont dat de caravan
niet langer dan twee jaar geleden een onderhoudsbeurt
heeft gehad;

2. schade, waaronder vermissing door diefstal en ver-
duistering, als gevolg van aan verzekerde te wijten
onvoldoende zorg voor de caravan, voortent, aanbouw
en inventaris.
Van onvoldoende zorg is onder meer sprake indien:
– de verzekerde verzuimd heeft een VIP/TNO-goed-

gekeurde wielklem of disselslot aan te brengen, die
in werkvaardige toestand dient te verkeren geduren-
de de tijd dat de caravan zonder toezicht wordt
achtergelaten. Op een camping en in een gesloten
winterstalling is het plaatsen van een wielklem of
disselslot niet verplicht, bij stalling van de caravan bij
de woning is het gebruik van een wielklem of dissel-
slot wel verplicht.

– de verzekerde verzuimd heeft de caravan tijdig te
beschermen tegen te verwachten hoge waterstand
respectievelijk overstroming,

– de verzekerde kostbare zaken zonder toezicht heeft
achtergelaten in de caravan, voortent, aanbouw of in
andere dan deugdelijk afgesloten ruimten,

– de verzekerde de waterleiding en de daarop aange-
sloten toestellen en reservoirs niet of onvoldoende
heeft beschermd tegen bevriezing,

– de verzekerde bij (voorspelde) zeer slechte weer-
somstandigheden met de caravan rijdt respectieve-
lijk gaat rijden;

25.4. Slijtage/overbelasting
schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage en/of over-
belasting;

25.5. Banden
schade aan banden, anders dan door diefstal of moedwillige
beschadiging, tenzij deze samenvalt met een andere gedek-
te gebeurtenis;

25.6. Waardevermindering
schade die bestaat uit waardevermindering van de verzeker-
de caravan na herstel;

25.7. Weersinvloeden
schade ontstaan tengevolge van geleidelijk inwerkende
weersinvloeden als warmte, vocht of koude, tenzij een der-
gelijke schade het gevolg is van een gedekt evenement;

25.8. Moedwillige beschadiging
schade als gevolg van moedwillige beschadiging door ver-
zekerde;

25.9. Overstroming
schade door hoge waterstand of overstroming als de verze-
kerde verzuimd heeft de caravan tijdig te beschermen tegen
te verwachten hoge waterstand respectievelijk overstroming;

25.10. Gebruik
schade aan de verzekerde caravan
1. indien deze voor een ander doel wordt gebruikt dan bij

het aangaan van de verzekering is opgegeven,
2. (al dan niet in getrokken toestand) veroorzaakt indien

met betrekking tot het gebruik van de caravan door de
gebruiker en/of de bestuurder van het trekkende motor-
rijtuig niet aan de van overheidswege geldende voor-
schriften is voldaan of indien hij niet de daarvoor vereiste
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leeftijd heeft bereikt of benodigde geldige rijbewijzen
en/of vergunningen bezit, dan wel het rijbewijs is inge-
vorderd op grond van artikel 164 Wegenverkeerswet, 

3. indien deze is ontstaan gedurende de tijd dat de caravan
was gevorderd door of vanwege een burgerlijke of mili-
taire overheid,

4. veroorzaakt terwijl de bestuurder van het trekkende
motorrijtuig de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd.

De uitsluitingen genoemd in de artikelen 25.2. en 25.10.2. gelden
niet voor de verzekeringsnemer en degene aan wie hij het motorrij-
tuig had toevertrouwd, die aantonen dat de daarin bedoelde omstan-
digheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorge-
daan en dat hen terzake van de omstandigheden in redelijkheid
geen verwijt treft;
25.11. Losstaande zonnepanelen

schade aan zonnepanelen die niet aard- en nagelvast aan
de caravan zijn bevestigd.

Artikel 26 Schaderegeling
26.1. Schadevaststelling

De door de maatschappij aangewezen deskundige stelt het
schadebedrag vast.

26.2. Bindend advies
Indien met betrekking tot het vastgestelde bedrag geen over-
eenstemming wordt bereikt, wordt dit vastgesteld door de in
26.1 genoemde expert en door een door de verzekerde aan-
gewezen expert. Komen deze twee experts niet tot overeen-
stemming dan wordt door beiden een bindend adviseur
benoemd. De bindend adviseur dient ingeschreven te zijn als
Register-Expert in het register van het NIVRE (Stichting
Nederlands Instituut Van Register Experts) onder de bran-
chegroep Motorvoertuigen. De bindend adviseur stelt voor
beide partijen het schadebedrag bindend vast. Elk der partij-
en draagt de kosten van haar expert. De kosten van de bin-
dend adviseur komen voor rekening van de maatschappij,
tenzij hij anders bepaalt.

26.3. Noodreparatie
Voordat de deskundige van de maatschappij het schadebe-
drag vaststelt, kan de verzekeringsnemer noodreparaties
laten verrichten, mits de kosten hiervan niet hoger zijn dan
€ 340,34. Onder noodreparatie wordt verstaan: een voorlo-
pige eenvoudige voorziening welke nodig is om gevaar voor
het verkeer of voor verdere beschadiging van het verzekerd
object te voorkomen.

26.4. Schaden beneden € 340,34
Zonder noodzaak van vaststelling van het schadebedrag
door de deskundige van de maatschappij kan de verzeke-
ringsnemer schaden beneden € 340,34 laten repareren. Hij
dient de maatschappij hiervan in kennis te stellen, een
gespecificeerde nota in te sturen en de vervangen onderde-
len voor controle te bewaren.

26.5. Overige schaden
Tot eventueel herstel mag niet eerder worden overgegaan
dan na toestemming van de maatschappij of haar deskundi-
ge. Toestemming tot reparatie houdt in geen geval erkenning
van vergoedingsplicht in.

26.6. Profile repair-methode
De maatschappij behoudt zich het recht voor gebruik te
maken van de Profile repair-methode.

26.7. Diefstal
In geval van diefstal, braak, verduistering en joy-riding is de
verzekeringsnemer verplicht direct aangifte bij de politie te
doen.
Indien de caravan wordt terugverkregen voordat verzeke-
ringsnemer een vervangende caravan heeft gekocht of voor-
dat dertig dagen na de datum van de schade-aanmelding bij
de maatschappij zijn verstreken, dan moet deze door de ver-
zekeringsnemer tegen terugbetaling van de eventueel reeds
ontvangen schadeloosstelling worden teruggenomen, waar-
bij eventuele kosten voor reparatie van gedurende die dief-
stal ontstane beschadigingen door de maatschappij worden
vergoed. De schadevergoeding wordt betaald zodra verze-
keringsnemer de maatschappij òf heeft gemachtigd de cara-
van namens hem terug te vorderen, en/òf de eigendom aan
de maatschappij heeft overgedragen; beide ter keuze van de
maatschappij, volgens een door haar op te stellen door ver-
zekeringsnemer ondertekende akte.

26.8. Diefstal Caravan/Vermiste Objecten Register
Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal ver-
zekerde caravan dient verzekerde de maatschappij onver-
wijld van dit feit op de hoogte te stellen.
Verzekeringsnemer verklaart zich akkoord met het aanmel-
den door de maatschappij van de caravangegevens aan het
Vermiste Objecten Register (VOR), zodat door de overheid
erkende particuliere organisaties door de maatschappij inge-
schakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbe-
zorgen van het motorrijtuig.
Van de vermissing moet tevens zo snel mogelijk aangifte bij
de politie worden gedaan.

Artikel 27 Schadevergoeding
27.1. Beschadiging

In geval van een herstelbare schade vergoedt de maat-
schappij de reparatiekosten, verminderd met aftrek wegens
verbetering nieuw voor oud in die gevallen waarin een sterk
in bruikbaarheid teruggelopen onderdeel door een nieuw
onderdeel wordt vervangen.
Indien de Profile repair-methode wordt toegepast vergoedt
de maatschappij  - voor zover van toepassing - eveneens de
kosten van transport van de caravan van de dealer naar de
dichtstbijzijnde Profile repair-reparateur à € 0,14 per km
(inclusief brandstofkosten).

27.2. Schade aan dak en plaatwerk
Indien bij schade aan dak en plaatwerk van een caravan niet
tot herstel wordt overgegaan, wordt in plaats van het repara-
tiebedrag de volgende vergoeding vastgesteld:
– voor caravans niet ouder dan 60 maanden: 50% van de

vastgestelde reparatiekosten;
– voor caravans niet ouder dan 120 maanden: 25% van de

vastgestelde reparatiekosten;
– voor caravans ouder dan 120 maanden, wordt een door

de expert vast te stellen bedrag als waardevermindering
uitbetaald.

27.3. Totaal verlies
In geval van totaal verlies vergoedt de maatschappij de vast-
gestelde waarde van de verzekerde caravan, voortent en/of
aanbouw, antennes en inventaris, zoals omschreven in de
artikelen 28 en 29 van dit reglement, op het moment van de
schade, onder aftrek van de door de expert aangetoonde
opbrengstmogelijkheden van de restanten. Onder totaal ver-
lies wordt verstaan: algeheel verlies door diefstal, vermissing
en/of verduistering, dan wel zodanige beschadiging, dat de
herstelkosten meer bedragen dan de waarde zoals bepaald
in artikel 28, 29 en 31 van dit reglement minus de
restwaarde. Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies
van de caravan behoudt de maatschappij zich het recht voor
de gehele caravan of de restanten inclusief de eventueel
door de maatschappij te vergoeden extra voorzieningen en
accessoires over te doen dragen aan een door haar aan te
wijzen partij. De schade-uitkering wordt slechts verstrekt
wanneer de eigenaar en/of houder van de caravan heeft vol-
daan aan het verzoek de eigendom van de caravan, alsme-
de alle delen van het kentekenbewijs en/of de sleutels over
te dragen aan de door de maatschappij aan te wijzen partij.
Deze dient een vrijwaringsbewijs af te geven aan de verze-
kerde.
Zodra de maatschappij op basis van totaal verlies de scha-
de heeft vergoed eindigt automatisch deze verzekering. Bij
beëindiging van de verzekering tussen twee pakketvervalda-
ta is slechts premie verschuldigd tot het tijdstip van de auto-
matische beëindiging.

27.4. Onderverzekering
Blijkt het in de polis vermelde bedrag voor de caravan, aan-
bouw, voortent, inventaris, opgegeven op het moment van
het aangaan van de verzekering, lager dan de toen gelden-
de nieuwwaarde, dan wordt op de vergoeding gekort in
evenredigheid met deze bedoelde bedragen.

Artikel 28 Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling
Standaarddekking
28.1. Nieuwwaarderegeling Standaarddekking

Voor een caravan die niet ouder is dan 12 maanden en een
nieuwwaarde van maximaal € 22.268,01 heeft, wordt de
waarde van de caravan vastgesteld op basis van de op de
dan geldende nieuwwaarde van hetzelfde merk, type en uit-
voering, ook indien de geldende nieuwwaarde hoger is dan
het verzekerde bedrag, echter zal de uitkering niet meer
bedragen dan 115% van het verzekerde bedrag.
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28.2. Afschrijvingsregeling Standaarddekking
a. Vindt de schade plaats in de periode van 13 t/m 60

maanden, dan wordt de in artikel 28.1. vastgestelde
nieuwwaarde voor elke maand, gerekend vanaf de der-
tiende maand, verminderd met 0,8%, met dien verstan-
de dat, indien de dagwaarde hoger is dan de berekende
waarde, de dagwaarde geldt.

b. Uitsluitend, indien de reparatiekosten meer bedragen
dan 2/3 van de waarde zoals hierboven is vastgesteld,
kan verzekerde aanspraak maken op vergoeding op
basis van totaal verlies volgens de nieuwwaarderege-
ling. Indien de reparatiekosten minder bedragen dan 2/3
van de waarde zoals hierboven is vastgesteld, kan ver-
zekerde aanspraak maken op vergoeding op basis van
reparatiekosten met inachtneming van artikel 27.1.

c. Een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
28.3. Dagwaarde Standaarddekking

Naast de in artikel 28 lid 1 en lid 2 genoemde beperkingen,
gelden de nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling niet voor
caravans ouder dan 60 maanden. In deze gevallen geldt als
waarde de dagwaarde.
Eveneens wordt bij iedere caravan als waarde de dag-
waarde aangehouden, als tot het moment van totaal verlies
de caravan niet schadevrij is gebleven, waarbij geringe her-
stelde beschadigingen, die geen teruggang in de verkoop-
waarde tot gevolg hebben, buiten beschouwing blijven. Niet
herstelde schade wordt in mindering gebracht.

28.4. Bouwjaar of datum aflevering als uitgangspunt voor 
nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling
Als de datum van aflevering binnen 6 maanden na de datum
van productie (maand en jaar) ligt, is de datum van aflever-
ing het uitgangspunt voor de berekening van de nieuw-
waardetermijn. De verzekeringsnemer moet de datum van
aflevering bewijzen.
In alle overige gevallen is het bouwjaar (maand en jaar) uit-
gangspunt. Als de maand waarin de caravan gebouwd is,
onbekend is, dan geldt 1 juli van het bouwjaar als uitgangs-
punt.

Artikel 29 Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling Plusdekking
29.1. Nieuwwaarderegeling Plusdekking

Voor een caravan die niet ouder is dan 60 maanden en een
nieuwwaarde van maximaal € 22.268,01 heeft, wordt de
waarde van de caravan vastgesteld op basis van de op de
dan geldende nieuwwaarde van hetzelfde merk, type en uit-
voering, ook indien de geldende nieuwwaarde hoger is dan
het verzekerde bedrag, echter zal de uitkering niet meer
bedragen dan 115% van het verzekerde bedrag.

29.2. Afschrijvingsregeling Plusdekking
a. Vindt de schade plaats in de periode van 61 t/m 96

maanden, dan wordt de in artikel 29.1 vastgestelde
nieuwwaarde voor elke maand, gerekend vanaf de een-
enzestigste maand, verminderd met 1,6%, met dien ver-
stande dat, indien de dagwaarde hoger is dan de bere-
kende waarde, de dagwaarde geldt.

b. Uitsluitend, indien de reparatiekosten meer bedragen
dan 2/3 van de waarde zoals hierboven is vastgesteld,
kan verzekerde aanspraak maken op vergoeding op
basis van totaal verlies volgens de nieuwwaarderege-
ling. Indien de reparatiekosten minder bedragen dan 2/3
van de waarde zoals hierboven is vastgesteld, kan ver-
zekerde aanspraak maken op vergoeding op basis van
reparatiekosten met inachtneming van artikel 27.1.

c. Een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

29.3. Dagwaarde Plusdekking
Naast de in artikel 29 lid 1 en lid 2 genoemde beperkingen,
gelden de nieuwwaarde- en  afschrijvingsregeling niet, voor
caravans ouder dan 96 maanden. In deze gevallen geldt als
waarde de dagwaarde.
Eveneens wordt bij iedere caravan als waarde de dag-
waarde aangehouden, als tot het moment van totaal verlies
de caravan niet schadevrij is gebleven, waarbij geringe her-
stelde beschadigingen, die geen teruggang in de verkoop-
waarde tot gevolg hebben, buiten beschouwing blijven. Niet
herstelde schade wordt in mindering gebracht.

29.4. Bouwjaar of datum aflevering als uitgangspunt voor 
nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling
Als de datum van aflevering binnen 6 maanden na de datum
van productie (maand en jaar) ligt, is de datum van aflever-
ing het uitgangspunt voor de berekening van de nieuw-
waardetermijn. De verzekeringsnemer moet de datum van
aflevering bewijzen.
In alle overige gevallen is het bouwjaar (maand en jaar) uit-
gangspunt. Als de maand waarin de caravan gebouwd is,
onbekend is, dan geldt 1 juli van het bouwjaar als uitgangs-
punt.

Artikel 30 Beschadiging 
In geval van een herstelbare schade vergoedt de maat-
schappij de reparatiekosten, verminderd met aftrek wegens
verbetering nieuw voor oud in die gevallen waarin een sterk
in bruikbaarheid teruggelopen onderdeel door een nieuw
onderdeel wordt vervangen.

Artikel 31 Schaderegeling voortent, aanbouw en inventaris
31.1. Waardevaststelling voortent en/of aanbouw

In geval van schade wordt de waarde van de voortent en/of
aanbouw, indien deze niet ouder is/zijn dan één jaar, vast-
gesteld op de huidige nieuwwaarde en indien deze ouder
is/zijn dan één jaar op basis van dagwaarde.

31.2. Schaderegeling inventaris
In geval van schade aan de verzekerde inventaris wordt ver-
goed:
a. bij niet herstelbare beschadiging: de nieuwwaarde.

Indien verzekerde in geval van onherstelbare beschadi-
ging niet tot vervanging door goederen van gelijke soort
en kwaliteit overgaat, vindt vergoeding van de dag-
waarde plaats.

b. bij herstelbare beschadiging: de reparatiekosten ver-
meerderd met een bedrag voor eventuele door de scha-
de ontstane waardevermindering, tot ten hoogste de
nieuwwaarde.

c. In afwijking van artikel 31.2 a. en b. vindt de schadever-
goeding plaats op basis van dagwaarde ten aanzien van
zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde.

Artikel 32 Verhaalrecht
De maatschappij doet afstand van haar recht op verhaal van de door
haar betaalde vergoeding op diegenen, die met toestemming van de
verzekeringsnemer gebruik hebben gemaakt van het verzekerde
object, mits zij de in het Algemeen Reglement genoemde verplich-
tingen bij schade nakomen en voor hen geen uitsluiting, vermeld in
het Algemeen Reglement of dit reglement, van toepassing is.

Toepasselijk recht
Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunt u voorleggen
aan de directeur van N.V. Univé Schade, Postbus 15, 9400 AA  Assen.
Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de 
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  Den Haag.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de 
behandeling door het klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.


