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Polisvoorwaarden 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
1.1. Verzekeringnemer 

Diegene die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premie en kosten is  
verschuldigd. 
 
1.2 Verzekerde 

Verzekerden zijn: 
- de verzekeringnemer; 
- diegene  die door een daartoe bevoegd persoon uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigd is van de caravan 
gebruik te maken. 
 
1.3 Verzekeraars 

Hij, die het verzekerde risico draagt of zij, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het door of 
namens hem getekende aandeel. 
 
1.4 Caravan 

De op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel omschreven toer- of stacaravan met standaarduitrusting, 
niet zijnde aanbouw als omschreven in art. 1.5, zoals deze door de fabrikant/importeur is geleverd. 
 
1.5 Aanbouw 

De bij de caravan behorende aan- en bijbouwsels, voortent en luifel alsmede – mits met de caravan verbonden of 
daarbij geplaatst – de antenne, de buitenverlichting, het schuurtje, het bordes en het toilethuisje. 
 
1.6 Inventaris 

De in de caravan aangebrachte betimmeringen en de zich in de caravan of aanbouw bevindende roerende zaken 
behorende tot de particuliere huishouding van verzekerde welke niet tot de standaarduitrusting van de caravan 
behoren. 
Onder inventaris worden niet verstaan: 
- kostbaarheden; 
- geld en geldswaardig papier; 
- zaken welke onder het begrip bagage vallen zoals kleding, schoeisel, levens- en genotmiddelen, sport- en 
toiletartikelen, camera’s, horloges enz. 
 
1.7 Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen tengevolge waarvan schade is ontstaan. 
 
1.8 Nieuwwaarde 

Onder nieuwwaarde van de caravan wordt verstaan de op de dag van de gebeurtenis meest recente prijs van een 
nieuwe caravan van gelijk merk, model, type en uitvoering. Onder nieuwwaarde van de overige zaken wordt 
verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. 
 
1.9 Dagwaarde 

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering ondermeer door gebruik, veroudering 
of slijtage 
 

Hoofdstuk 2 Verzekeringsgebied 
 
2.1 Toercaravan 

Voor een toercaravan is de verzekering van kracht: 
- gedurende het gehele jaar in Nederland; 
- gedurende perioden van ten hoogste 3 aaneengesloten maanden in de landen waarvoor het internationaal 
verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, alsmede tijdens transport tussen de landen die van het 
verzekeringsgebied deel uitmaken. 
 
2.2 Stacaravan 

Voor een stacaravan is de verzekering van kracht: 
- tijdens verblijf op een vaste standplaats; 
- per verzekeringsjaar voor het eenmalig vervoer naar en van deze plaats. 
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Hoofdstuk 3 Omschrijving van de dekking 
 
3.1 Caravan 

 
3.1.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de caravan ontstaan door: 
- brand, ontploffing en zelfontbranding, ook indien deze gebeurtenissen het gevolg zijn van een eigen gebrek; 
- diefstal of poging daartoe, verduistering; 
- botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken ook indien deze gebeurtenissen het gevolg zijn van 
een eigen gebrek; 
- een andere plotseling en onvoorziene van buiten komende gebeurtenis. 
 
3.1.2 Indien een caravan op het tijdstip van de gebeurtenis niet langer dan 3 jaar tevoren nieuw werd afgeleverd, 
is tevens verzekerd schade als gevolg van en bestaande uit constructie- en materiaalfouten mits: 
- deze bij het aangaan van de verzekering niet aan verzekerde bekend waren; 
- deze geconstateerd worden binnen de genoemde periode van 3 jaar; 
- de schade niet verhaald kan worden op de fabrikant of leverancier; 
- verzekerde niet vrijwillig uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het recht van verhaal op de fabrikant of 
leverancier, 
 
3.2 Aanbouw 

 
3.2.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de aanbouw met uitzondering van daarin verwerkt glas ontstaan 
door: 
- brand, ontploffing en zelfontbranding, ook indien deze gebeurtenissen het gevolg zijn van eigen gebrek; 
- kortsluiting, blikseminslag; 
- diefstal of poging daartoe, verduistering; 
- botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken; 
- een andere plotseling en onvoorziene van buiten komende gebeurtenis. 
 
3.2.2 Verzekerd is schade aan of verlies van glas verwerkt in de aanbouw ontstaan door brand, ontploffing en 
storm zoals vermeld in de ‘Nadere omschrijvingen’. 
 
3.3 Inventaris 

 
3.3.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de inventaris ontstaan door: 
- brand en ontploffing; 
- kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag; 
- diefstal of poging daartoe na braak of na diefstal van de gehele caravan; 
- een gebeurtenis de caravan overkomen mits de caravan hierdoor ook is beschadigd. 
 
3.3.2 Tevens is verzekerd schade aan of verlies van de inventaris tijdens vervoer in een motorrijtuig naar en van 
de caravan ontstaan door een gebeurtenis het motorrijtuig overkomen, waarbij ook het motorrijtuig beschadigd is. 
 
3.4 Aansprakelijkheid 

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en zaken – met inbegrip van de 
daaruit voortvloeiende schade – met of door de caravan veroorzaakt en wel voor alle verzekerden tezamen tot en 
hoogste het op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel vermelde bedrag per gebeurtenis. 
 
3.5 Uitsluitingen 

Deze verzekering geeft geen dekking: 
 
3.5.1 Indien de gebeurtenis is veroorzaakt door opzet, grove schuld, grove roekeloosheid of met goedvinden van 
verzekerde. 
 
3.5.2 Indien de feitelijke bestuurder van het trekkende motorrijtuig (waaraan de caravan is gekoppeld): 
- niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs dan wel niet heeft 
voldaan aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid gestelde voorschriften; 
- niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften; 
- een rijverbod is opgelegd; 
- zijn rijbewijs is ingenomen; 
- de rijbevoegdheid is ontzegd. 
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3.5.3 Indien de gebeurtenis is veroorzaakt tijdens gebruik van de verzekerde zaken anders dan waarvoor deze 
volgens opgave aan verzekeraars is bestemd. 
 
3.5.4 Indien de gebeurtenis is veroorzaakt terwijl de verzekerde zaken zijn verhuurd tenzij incidentele verhuur is 
meeverzekerd. 
 
3,5.5 Indien de schade is veroorzaakt door geleidelijke inwerking van: 
- licht en vocht; 
- bodem-, water- en luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een plotseling hevige 
uiting van verontreiniging en verzekerde de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet kon voorkomen. 
 
3.5.6 Indien de schade is veroorzaakt door: 
- overstroming als gevolg van hoge waterstand; 
- bevriezing van waterleidingen of verwarmingsinstallaties. 
 
3.5.7 Indien de schade is voortgevloeid uit of mogelijk is geworden door onvoldoende onderhoud. Hiervan is in 
ieder geval 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 onderhoud van: 
- het complete onderstel; 
- de gasinstallatie; 
- de elektrische bedrading; 
- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen; 
- afdichtingen; 
- de dakbedekking. 
 
3.5.8 Indien de schade is voortgevloeid uit of mogelijk is geworden door aan verzekerde te verwijten onvoldoende 
zorg. Hieronder kunnen de volgende omstandigheden worden gerekend: 
- het rijden met de caravan bij storm zoals vermeld in de ‘Nadere omschrijvingen’; 
- het niet aanbrengen en volgens voorschrift gebruiken van deugdelijke daartoe geëigende sloten of soortgelijke 
voorzieningen gedurende de tijd dat de caravan zonder toezicht wordt achtergelaten. 
 
3.5.9 Voor aansprakelijkheid indien de schade is ontstaan of veroorzaakt terwijl de caravan aan een motorrijtuig is 
gekoppeld dan wel niet veilig buiten het verkeer tot stand is gekomen. 
 
3.5.10 Voor aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van beschadiging, tenietgaan of vermissing van 
zaken welke aan verzekerde toebehoren of welke verzekerde op enigerlei wijze onder zich heeft. 
 
3.5.11 Indien de gebeurtenis is veroorzaakt gedurende de tijd dat de verzekerde zaken in beslag zijn genomen 
door of worden gebruikt krachtens besluit van de Nederlandse of een vreemde mogendheid. 
 
3.512 De algemene uitsluitingen zijn vermeld in Hoofdstuk Uitsluitingen van de polisvoorwaarden DZP 12 16. 
 
 

Hoofdstuk 4 Behandeling van een schadegeval 
 
4.1 De vaststelling van de schade 

Verzekerde is verplicht verzekeraars in de gelegenheid te stellen de schade vast te stellen alvorens met de 
reparatie een aanvang wordt gemaakt. Verzekeraars kunnen hiertoe een of meer deskundigen benoemen. 
Verzekerde is echter bevoegd een noodreparatie (waaronder te verstaan een tijdelijke eenvoudige voorziening) te 
laten verrichten tot een bedrag van € 250,--, mits hij daarvan een gespecificeerde nota overlegt. 
 
4.2 De omvang van de schadevergoeding 

 
4.2.1 Caravan 

 
4.2.1.1 Verzekeraars vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag, tenzij toepassing van art. 4.2.1.2 tot 
overschrijding daarvan leidt: 
- In geval van beschadiging de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil in waarde van de caravan voor en na 
de gebeurtenis. Voor schade welke niet wordt hersteld, wordt een percentage van de reparatiekosten volgens 
onderstaande tabel vergoed. 
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Ouderdom caravan    percentage 
t/m  12 maanden   50 
13 -  24 maanden   47,5 
25 -  36 maanden   45 
37 -  48 maanden   42,5 
49 -  60 maanden   40 
61 -  72 maanden   37,5 
73 -  84 maanden   35 
85 -  96 maanden   32,5 
97 -   108 maanden   30 
109 -  120 maanden   27,5 
ouder dan 120 maanden    25 
 
- Indien de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil in waarde van de caravan voor en na de gebeurtenis wordt 
het verschil vergoed en is er sprake van een totaal verlies. 
- In geval van verlies de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. 
 
4.2.1.2 Waardevaststelling 

De waarde van de caravan onmiddellijk voor de gebeurtenis wordt als volgt bepaald: 
-  indien de caravan op het tijdstip van de gebeurtenis niet langer dan 4 jaar tevoren nieuw werd afgeleverd: de 
nieuwwaarde tot maximaal 110 % van het verzekerde bedrag; 
- indien de caravan op het tijdstip van de gebeurtenis langer dan 4 jaar maar niet langer dan 7 jaar tevoren nieuw 
werd afgeleverd: de nieuwwaarde tot maximaal 110 % van het verzekerde bedrag verminderd met 1 % voor elke 
geheel of gedeeltelijk verstreken maand dat de caravan langer dan 4 jaar maar niet langer dan 7 jaar tevoren 
nieuw werd afgeleverd met een maximum van 10 % per jaar tot niet minder dan de dagwaarde; 
- indien de caravan op het tijdstip van de gebeurtenislanger dan 7 jaar tevoren nieuw werd afgeleverd: de 
dagwaarde. 
 
4.2.1.3 Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3e van de waarde van de caravan onmiddellijk voor de 
gebeurtenis, zoals vastgesteld in art. 4.2.1.2 en er geen sprake is van een totaalverlies conform art. 4.2.1.1, kan 
verzekerde aanspraak maken op vergoeding van het verschil in waarde van de caravan voor en na de 
gebeurtenis. Doet verzekerde dat dan is er sprake van een totaalverlies. 
 
4.2.2 Aanbouw 

Verzekeraars vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag: 
 
4.2.2.1 Voor aanbouw, niet zijnde voortent en luifel: 
- in geval van beschadiging de reparatiekosten tot ten hoogste het verschil in waarde voor en na de gebeurtenis. 
Voor schade welke niet wordt hersteld, wordt 50 % vergoed van hetgeen zou zijn vergoed bij herstel. Indien de 
reparatiekosten hoger zijn dan het verschil in waarde van de verzekerde zaak voor en na de gebeurtenis wordt 
het verschil vergoed; 
- in geval van verlies de waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. 
 
4.2.2.2 Voor een voortent en luifel: 
- in geval van beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat zou zijn vergoed in geval van verlies 
verminderd met de waarde van de restanten; 
- in geval van verlies; 
∘ de nieuwwaarde indien de voortent of luifel op het tijdstip van de gebeurtenis niet langer dan 3 jaar tevoren 
nieuw werd gekocht; 
∘ de dagwaarde indien de voortent of luifel op het tijdstip van de gebeurtenis langer dan 3 jaar tevoren nieuw 
werd gekocht. 
 
4.2.3 Inventaris 
 

4.2.3.1 Verzekeraars vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag: 
- in geval van beschadiging de reparatiekosten tot maximaal het bedrag dat zou zijn vergoed in geval van verlies 
verminderd met de waarde van de restanten; 
 
- in geval van verlies: 
∘ voor zaken waarvan de dagwaarde voor de gebeurtenis minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde: de 
dagwaarde; 
∘ voor de overige zaken: de nieuwwaarde. 
 
4.2.3.2 Voor audiovisuele en computerapparatuur wordt maximaal 30 % van het voor inventaris verzekerde 
bedrag vergoed. 
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4.2.4 Vergoeding van extra kosten 

Na een gedekte gebeurtenis vergoeden verzekeraars boven het verzekerde bedrag: 
- bijdragen in averij grosse; 
- de noodzakelijke kosten van bewaking, berging en vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting waar de 
schade kan worden hersteld; 
- de met toestemming van verzekeraars gemaakte kosten van vervoer, noodzakelijk om de caravan naar 
Nederland te brengen indien het trekkend voertuig ten gevolge van een ongeval in het buitenland, doch binnen 
het verzekeringsgebied, verloren is gegaan of zodanig is beschadigd dat het niet meer als trekker kan dienen en 
ter plaatse niet door een noodreparatie kan worden hersteld; 
- de kosten voor het huren van een vervangende caravan of een ander vakantieverblijf tot ten hoogste € 125,-- 
per dag met een maximum van € 1.250,-- per gebeurtenis indien de caravan door een gedekte gebeurtenis 
verloren gaat of daardoor voor recreatie ongeschikt wordt; 
- de opruimingskosten en de kosten van herplaatsing en heraansluiting van een andere stacaravan indien de 
stacaravan ten gevolge van een gedekte gebeurtenis geheel verloren gaat; van verzekeraars gevoerde 
procedures en in hun opdracht verleende rechtsbijstand; 
- de wettelijke rente over het door de aansprakelijkheidsverzekering gedekte gedeelte van de vordering. 
 
4.2.5 Eigen risico 

Van elke schade blijft het op het polisblad of laatst afgegeven polisaanhangsel vermelde eigen risico voor 
rekening van verzekerde behalve in geval van: 
- schade door brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag; 
- totaalverlies van de caravan; 
- schade door aansprakelijkheid; 
- vergoeding van extra kosten. 
 

Hoofdstuk 5 Andere verzekeringen 
 
Indien – zo deze verzekering niet bestond – aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade 
respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, respectievelijk op 
grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering eerst in de laatste plaats geldig; in zo’n geval zal 
uitsluitend die schade voor vergoeding in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde 
elders aanspraak zou kunnen doen gelden. 
 

Hoofdstuk 6 Verlies van het recht op uitkering 
 
6.1 Verjaringstermijn 

In elk geval verjaart een vordering tot het doen van een uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 1 
jaar na het moment waarop verzekerde of belanghebbende kennis kreeg of had kunnen krijgen van de 
gebeurtenis die voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan leiden. 
 
6.2. Vervaltermijn 

Hebben verzekeraars ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt 
ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) betaling bij wijze van finale 
afdoening, dan vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit 
standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van verzekeraars ter zake van het schadegeval waarop de 
vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen die termijn tegen het standpunt van verzekeraars in verzet komt. 
 


