
Algemene voorwaarden Hobby- en sportartikelen verzekering 
Model P-HS(01.01.03) 
 
 
 
1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij 

N.V., in deze vertegenwoordigd door Van Kampen 
Assuradeuren B.V als haar gevolmachtigde 

1.2 verzekeringnemer: degene die de verzekering is 
aangegaan met de Europeesche 

1.3 verzekerde:
1.3.1 de in de polis genoemde verzekeringnemer 
1.3.2 de bij verzekeringnemer inwonende partner en/of 
 inwonende kinderen 
1.3.3 degene die met toestemming van verzekeringnemer 
 gebruik maakt van de verzekerde recreatie-uitrusting 
1.4 recreatie-uitrusting: de aan verzekeringnemer, zijn 

inwonende partner en/of inwonende kinderen in 
eigendom toebehorende recreatie-uitrusting (of deel 
daarvan), in de polis omschreven als: 

1.4.1 racket-/batsport-uitrusting 
1.4.2 wintersport-uitrusting 
1.4.3 wandel-/berg-/klimsport-uitrusting 
1.4.4 duiksport-uitrusting 
1.4.5 ruitersport-uitrusting 
1.4.6 vecht-/verdedigingsport-uitrusting 
1.4.7 hand-/kruisboog-uitrusting 
1.4.8 parachute-/parapente-uitrusting 
1.4.9 in-line-skate-/skeeler-uitrusting 
1.4.10 surf-/zeilplank-/kano-uitrusting 
1.4.11 kampeer-uitrusting 
1.4.12 audio-/video-/foto-/film-uitrusting 
1.4.13 muziekinstrumenten-uitrusting 
1.5 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.6 uitkering: vergoeding voor schaden, kosten of verliezen 
1.7 nieuwwaarde: het bedrag, benodigd voor het verkrijgen 

van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit 
1.8 dagwaarde: de nieuwwaarde, onder aftrek van een 

bedrag wegens waardevermindering door veroudering of 
slijtage. 

 
De bovengenoemde begrippen worden in de voorwaarden 
cursief weergegeven. 
 
2 Verzekeringsgebied 
Deze verzekering is geldig in de hele wereld. 
 
3 Omvang van de dekking 
3.1 Uitkering wordt verleend voor schade aan of verlies van 

de in de polis genoemde recreatie-uitrusting door: 
3.1.1 alle van buiten komende onheilen 
3.1.2 diefstal 
 
4  Uitsluitingen 
4.1 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen: 
4.1.1 die (mede) verband houden met beroep, bedrijf of 

betaalde (neven)functie van verzekerde 
4.1.2 die (in)direct verband houden met: 

- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer 
en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, en 
de definities daarvan, vormen een onderdeel van de 
tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 
november 1981 ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is 
gedeponeerd. 

- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere 
kernreactie waarbij energie vrijkomt 

- in beslag nemen en verbeurdverklaren 
- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, 

staking of terreurdaad 
4.1.3 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld 

of met de wil van verzekerde of belanghebbende 

4.1.4 ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door 
verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of 
soortgelijke middelen 

4.1.5 bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen 
van een misdrijf, of een poging daartoe 

4.1.6 bij of tengevolge van verhuur van de recreatie-uitrusting. 
4.2 Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies: 
4.2.1 door onvoldoende onderhoud van de recreatie-uitrusting 
4.2.2 door bewerking, reiniging of reparatie 
4.2.3 door normale slijtage, enige geleidelijk inwerkende 

(weers)invloed, mot of ander ongedierte 
4.2.4 door waardevermindering of geldelijk nadeel wegens het 

niet kunnen gebruiken van de recreatie-uitrusting 
4.2.5 door eigen gebrek, materiaal- of constructiefout 
4.2.6 door beschadigingen zoals krassen, deuken en andere 

ontsieringen, tenzij de recreatie-uitrusting daardoor 
ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik 

4.2.7 door lekkage van batterijen 
4.2.8 door overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, 

stroomlekken of het aansluiten op een verkeerd voltage 
4.2.9 aan uitsluitend skistokken, bindingen, stoppers en het 

zogenaamde Belag van ski’s, snowboards en dergelijke, 
alsmede schade bestaande uit het loslaten van kanten 
van ski’s, snowboards en dergelijke 

4.2.10 aan uitsluitend mast, giek en zeil, tenzij ontstaan door 
aanvaring met een ander vaartuig 

4.2.11 aan uitsluitend opnamebuizen, video- en geluidskoppen 
4.2.12 aan uitsluitend balgen, haren, snaren, rietjes, of 

trommelvellen. 
 
VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN 
4.3 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde ter 

voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging: 
4.3.1 niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, 

en 
4.3.2 onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid 

betere maatregelen had kunnen treffen. 
 
DIEFSTAL UIT/VANAF EEN VERVOERMIDDEL 
4.4 Als hoofdregel geldt dat bij diefstal uit een vervoermiddel 

de recreatie-uitrusting opgeborgen diende te zijn in de 
hieronder  omschreven ruimte, waardoor de recreatie-
uitrusting van buitenaf niet zichtbaar was: 
- in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte van de 

personenauto of motorfiets 
- in de met een hoedenplank, rolhoes of andere 

daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening 
afgedekte koffer-/laadruimte van de personenauto met 
derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een 
stationcar 

- in het interieur van een kampeer-, bestelbus/-auto of 
caravan, op een zodanige wijze dat de desbetreffende 
recreatie-uitrusting aan het zicht van buitenaf 
onttrokken was door een vaste deugdelijke 
voorziening 

- in de bagageaanhangwagen of vouwkampeerwagen. 
4.5 Diefstal van een recreatie-uitrusting vanaf een 

vervoermiddel is alleen verzekerd als verzekerde kan 
aantonen dat deze recreatie-uitrusting was opgeborgen 
in een deugdelijk afgesloten harde bagage-/skibox, die 
op zodanige wijze op/aan het vervoermiddel was 
gemonteerd dat deze niet eenvoudig was te verwijderen. 

4.6 Diefstal van een recreatie-uitrusting uit een 
vervoermiddel is alleen verzekerd als voldaan is aan alle 
navolgende voorwaarden: 

4.6.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn 
sporen van braak aanwezig 

4.6.2 de recreatie-uitrusting was opgeborgen zoals in 4.4 
omschreven. 

 



4.7 Het bepaalde in 4.4 tot en met 4.6 is eveneens van 
toepassing in geval van diefstal van het hele 
vervoermiddel. 

4.8 Niet verzekerd zijn: 
4.8.1 geld, waaronder te verstaan gangbare munten, 

bankbiljetten en cheques 
4.8.2 waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- 

en/of pinpassen, manuscripten, aantekeningen en 
concepten 

4.8.3 reisdocumenten, waaronder te verstaan paspoorten, 
visa, toeristenkaarten, identiteits-, kenteken- en 
rijbewijzen, alsmede reisbiljetten en campingcarnets 

4.8.4 abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen 
en dergelijke 

4.8.5 kostbaarheden, waaronder te verstaan 
computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio, 
(auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele 
telefoons), sieraden (waaronder juwelen, echte parels, 
voorwerpen van edelmetaal of -gesteente), horloges 
(exclusief  duikhorloges), bontwerk, kijkers en andere 
optische instrumenten 

4.8.6 voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde 
4.8.7 koopmanszaken en monstercollecties 
4.8.8 (zonne)brillen (met uitzondering van duikbrillen) en 

contactlenzen 
4.8.9 prothesen en kunstmatige (gebits)elementen 
4.8.10 gereedschappen inclusief meetapparatuur 
4.8.11 modelbouw en radiografisch bestuurbare objecten 
4.8.12 beeld- en geluidsdragers 
4.8.13 dieren 
4.8.14 (lucht)vaartuigen, inclusief accessoires en toebehoren 

(met uitzondering van zeil-/surfplanken, kano’s en 
parachutes) 

4.8.15 (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en 
andere toebehoren (waaronder fietsen, snorfietsen en 
bromfietsen) 

4.8.16 recreatieverblijven, zoals vakantiewoningen, caravans, 
kampeerauto’s, boten, clubhuizen, maneges en 
dergelijke (met uitzondering van tenten, 
caravanvoortenten en -luifels). 

 
5 Verplichtingen bij schade 
5.1 In aanvulling op het bepaalde in de Algemene 

Voorwaarden Pakketpolis is Verzekerde of 
belanghebbende verplicht: 

5.1.2 het bezit, de waarde en de ouderdom van de recreatie-
uitrusting aan te tonen door middel van originele 
aankoopnota’s, garantiebewijzen, opnamebewijzen van 
bank of giro, reparatienota’s of andere door de 
Europeesche gevraagde bewijsstukken 

5.1.3 bij vermissing of beschadiging tijdens transport met 
openbaar vervoer, hiervan direct na ontdekking (óók 
indien na thuiskomst) aangifte te doen bij bevoegd 
personeel van het vervoerbedrijf. Van deze aangifte 
dient een vervoerdersverklaring te worden opgemaakt 
en aan de Europeesche te worden overgelegd  

5.1.4 zodra verloren of vermiste voorwerpen zijn 
teruggevonden, dit aan de Europeesche te melden 

5.1.5 bij beschadiging de Europeesche in staat te stellen de 
recreatie-uitrusting te onderzoeken, óók voordat 
reparatie of vervanging plaatsvindt 

 
6 Schaderegeling 
6.1 De Europeesche is belast met het (doen) regelen van 

schade, mede aan de hand van door verzekerde 
verstrekte gegevens en inlichtingen. 

6.2 De Europeesche heeft het recht de recreatie-uitrusting 
voor haar rekening te (doen) herstellen of vervangen, als 
de beschadigde of verloren gegane recreatie-uitrusting 
redelijkerwijs voor herstel vatbaar is of vervangen kan 
worden. 

6.3 De Europeesche heeft het recht een uitkering op basis 
van totaal verlies slechts te verlenen tegen overdracht 
van het eigendomsrecht op de verloren gegane 
recreatie-uitrusting met overgave van de op die 

recreatie-uitrusting betrekking hebbende documenten en 
hulpzaken. 

6.4 Als de Europeesche de verloren gegane recreatie-
uitrusting met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde 
het recht de eigendom van de recreatie-uitrusting terug 
te krijgen tegen terugbetaling van de ter zake aan hem 
gedane uitkering. 

6.5 De schadevaststelling vindt plaats in Nederland. 
6.6 Reparatiekosten en schadevergoedingen zullen naar 

Nederlandse maatstaven worden vergoed en 
vastgesteld. 

6.7 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft 
verzekerde het recht om tegenover de deskundige van 
de Europeesche een andere deskundige aan te wijzen, 
wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn. 

6.8 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen 
zullen dezen tezamen een derde deskundige 
benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen 
van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. 
Van zijn kosten dragen de Europeesche en verzekerde 
elk de helft. 

 
7 Waardebepaling bij schade 
7.1 Basis voor de berekening van een uitkering is: 
7.1.1 voor een recreatie-uitrusting niet ouder dan 1 jaar: de 

nieuwwaarde, tot ten hoogste het verzekerde bedrag. 
Verzekerde moet door middel van schriftelijke bewijzen 
kunnen aantonen dat de recreatie-uitrusting niet ouder is 
dan 1 jaar, anders zal uitkering worden verleend op 
basis van dagwaarde 

7.1.2 voor een recreatie-uitrusting ouder dan 1 jaar: de 
dagwaarde, tot ten hoogste het verzekerde bedrag. 

 
8 Uitkering 
De maximale uitkering is: 
8.1 bij diefstal of totaal verlies: de volgens 7 vastgestelde 

waarde, minus de waarde van eventuele restanten 
8.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het 

volgens 8.1 uit te keren bedrag. Als de herstelkosten 
meer bedragen dan 2/3 van de volgens 7 vastgestelde 
waarde, kan verzekerde aanspraak maken op uitkering 
volgens 8.1. 

 
9 Eigen risico 
Er geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. 
 
10 Dubbele verzekering 
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou 
kunnen worden op uitkering op grond van enige andere 
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van 
enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in de 
laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in 
aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop 
verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. 
 
11  Onderverzekering 
De Europeesche zal ten aanzien van het verzekerde bedrag 
geen beroep op onderverzekering doen. 
 
12 Terugvordering niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht rekeningen van de Europeesche ter 
zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens 
deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na 
datering van die rekeningen te voldoen. Bij niet voldoening kan 
tot incasso worden overgegaan, waarbij de daaraan verbonden 
kosten voor rekening van verzekerde zijn. 
 
13 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. Uitkering kan 
geschieden aan verzekeringnemer, dan wel aan degene door 
wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.  
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