Algemene Voorwaarden Caravanverzekering

Deze bepalingen zijn voor alle onderdelen van toepassing
ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Aan-en bijbouw
1.1
Tot aan-en bijbouw voor zover inbegrepen in het verzekerd kapitaal
(cataloguswaarde excl BTW + toebehoren – excl korting) worden gerekend:
a. voortenten en luifels, fietsdragers, stabilisatoren en
diefstalbeveiliging;
b. antennes, zonnepanelen, buitenverlichting, bordessen, schuurtjes,
serres, toilethuisjes/toilettenten en bijzettentjes, die aan de caravan
worden bevestigd.
Audiovisuele apparatuur
1.2
Tot audiovisuele apparatuur worden gerekend: beeld-, geluids-, ontvangst
en zendapparatuur (maar geen mobiele telefoons), alsmede computerapparatuur vast opgesteld in de caravan.
Inboedel
1.3
Onder inboedel wordt verstaan alle zaken die krachtens hun aard en
bestemming gebruikt worden tijdens kamperen en niet behoren tot de
standaarduitrusting. Hiertoe worden in ieder geval niet gerekend:
a. geld, geldwaardig papier en sieraden;
b. kleding, (zonne)brillen en horloges;
c. foto-en videoapparatuur, fietsen en telecommunicatieapparatuur;
d. computerapparatuur, behoudens indien vast opgesteld in een stacaravan.
Berging, opruiming
1.4
Onder kosten van berging en opruiming worden verstaan de noodzakelijke
kosten van wegruimen van de verzekerde zaken.
Caravan
1.5
Onder caravan wordt verstaan:
toercaravan, zonder inklapbare harde wanden, respectievelijk opzetunit,
met de daarbij behorende uitrusting, zoals door de fabrikant of importeur
standaard is geleverd;
Schadegebeurtenis
1.6
Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waardoor
een aanspraak op schadevergoeding ontstaat, zoals nader omschreven in de
bijzondere voorwaarden.
Nieuwwaarde
1.7
Nieuwwaarde is het verzekerd bedrag volgens het polisblad ten tijde van
het ongeval.

Dagwaarde
1.8
Onder dagwaarde wordt verstaan, de nieuwwaarde verminderd met een bedrag
wegens slijtage en veroudering op het moment onmiddellijk voorafgaand aan
de schadegebeurtenis. De dagwaarde wordt zo nodig vastgesteld door een
expert.
Verzekerde
1.9
Verzekerde is:
a. degene, op wiens naam de verzekering loopt (verzekeringnemer);
b. degene, die door verzekeringnemer is gemachtigd de verzekerde zaken te
gebruiken.
ARTIKEL 2. VERZEKERINGSGEBIED
De verzekering is van kracht voor de toercaravan in België en gedurende
maximaal 6 maanden aaneen per jaar in geheel Europa. Indien de
toercaravan voor een aaneengesloten periode langer dan 6 maanden in het
buitenland is wordt het contract automatisch vernietigd.
ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
Voorkoming van schade
3.1
a. Verzekerde dient dermate zorgvuldig met zijn caravan, aan· en bijbouw
én de daarbij behorende inventaris of inboedel om te gaan dat schade
zoveel mogelijk wordt voorkomen en/of beperkt.
b. Ten tijde van het parkeren op eigen terrein, op of langs de openbare
weg of het onbeheerd achterlaten op een parkeerterrein dient de caravan
beveiligd te zijn tegen diefstal door middel van een SCM-goedgekeurd
disselslot en/of wielklem. Waar mogelijk dient de caravan tevens door
middel van een kettingslot of een beugelslot aan een aard-of nagelvast
voorwerp te worden bevestigd.
c. De audiovisuele apparatuur in de caravan dient tijdens het reizen met
de caravan, respectievelijk parkeren op of langs de openbare weg, uit het
zicht te zijn opgeborgen. Buiten deze periode (tijdens stalling) dienen
deze zaken uit de caravan verwijderd te worden. De caravan dient gestald
te worden in een goed afgesloten en/of bewaakte ruimte.
d. De caravan dient gestald te worden in een goed afgesloten en/of
bewerkte ruimte en zich zo kort mogelijk buiten de (winter-)stalling te
bevinden. Daarbij zijn bepalend de gemeentelijke verordeningen omtrent de
maximale duur van het achterlaten van caravans op of langs de openbare
weg.
e. Bij te verwachten hoge waterstand dienen de verzekerde zaken
veiliggesteld te worden.
f. De sanitaire· en verwarmingsinstallatie dient tijdig beschermd te
worden tegen bevriezing.
Wijziging
3.2 ASCO direct kennisgeven van het in gebruik nemen van een andere
caravan.
3.3 Binnen 7 dagen aan ASCO kennisgeven:
a. van veranderingen, waardoor het risico wijzigt:
b. van adresverandering van de verzekeringnemer.

Schade
3.4
Terstond, maar in ieder geval binnen 14 dagen:
a. een schadegebeurtenis bij ASCO melden;
b. het schadeaangifteformulier ingevuld en ondertekend aan ASCO zenden;
c. alle ter zake ontvangen bescheiden aan ASCO doorzenden;
d. alle door of namens ASCO gevraagde inlichtingen verstrekken en alle
door of namens ASCO gegeven aanwijzingen opvolgen;
e. ASCO de mogelijkheid bieden de schade te onderzoeken, voordat herstel
of vervanging plaatsvindt:
f. zich onthouden van alles wat de rechten van ASCO kan benadelen.
3.5
Bij vaststelling van diefstal van de verzekerde caravan ASCO hiervan
direct op de hoogte stellen. Van de diefstal moet tevens direct aangifte
bij de politie worden gedaan.
Niet nagekomen verplichtingen
3.6
Indien verzekerde zijn verplichtingen als omschreven in dit artikel niet
is nagekomen, tenzij wordt aangetoond dal de belangen van ASCO hierdoor
niet zijn geschaad, is de schade niet verzekerd.
ARTIKEL 4. ALGEMENE UITSLUITINGEN
Niet verzekerd is schade:
Molest
4.1
- de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten;
- de schadegevallen tijdens werkstakingen, daden van terrorisme, of alle
gewelddaden van collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch),
waaraan de verzekerde deelnam met het omschreven voertuig
Atoomkernreacties
4.2
door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
Opzet
4.3
ontstaan, veroorzaakt of vergroot als gevolg van opzettelijk
wederrechtelijk handelen of nalaten van een verzekerde, dan wel is
veroorzaakt met goedvinden van verzekeringnemer respectievelijk
verzekerde;
Onderhoud
4.4
ontstaan als gevolg van onvoldoende onderhoud van de verzekerde zaken,
waarvan in ieder geval sprake is bij schade door uitdroging en/of
verwering van afdichtingmateriaal, kitnaden en dakbedekking en het niet
tijdig vervangen van banden en/of rubberen slangen. Er is geen sprake
van onvoldoende onderhoud indien verzekerde door middel van nota’s
aantoont dat de caravan uiterlijk 36 maanden voor de gebeurtenis een
onderhouds·/controlebeurt, inclusief vochtmeting (indien voor de schade
relevant), heeft gehad;
Normale s1ijtage
4.5 door normale slijtage, ook al is er sprake van voldoende onderhoud;

Weer en milieu
4.6
a. door geleidelijke inwerking van licht en vocht;
b. indien verzekerde onder voorspelde zeer slechte weersomstandigheden
respectievelijk storm (windkracht 7 of meer) toch met de caravan aan het
verkeer deelneemt;
Banden en krassen
4.7
aan banden respectievelijk oppervlakkige lakbeschadigingen zonder
plaatschade, tenzij er door dezelfde gebeurtenis ook andere schade is
ontstaan;
Verhuur en niet- recreatief gebruik
4.8
tijdens verhuur of niet-recreatief gebruik. Tijdens caravantrainingen is
de dekking onverminderd van kracht;
Alcohol
4.9
ontstaan tijdens het besturen van een auto waaraan de caravan is
gekoppeld, door een bestuurder die onder invloed is van alcoholhoudende
drank of een bedwelmend of opwekkend middel zodanig dat de bestuurder van
de auto niet in staat moet worden geacht de auto naar behoren te kunnen
besturen.
Hiervan is in ieder geval sprake indien het alcoholgehalte van de adem
hoger is dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, of als
het alcoholgehalte in het bloed hoger is dan 0,5 milligram alcohol per
milliliter bloed;
Onbevoegde bestuurder
4.10
ontstaan tijdens het besturen van het motorrijtuig, waaraan de caravan is
gekoppeld, door een bestuurder, die geen houder is van een in België
geldig, voor die combinatie wettelijk voorgeschreven rijbewijs;
ARTIKEL 5. SCHADEREGELING
Expert
5.1
Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in
onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een door ASCO aan te
wijzen deskundige worden vastgesteld.
Schadevergoeding
5.2
ASCO verplicht zich na ontvangst van alle schadedocumenten en
vaststelling van het recht op schadevergoeding binnen 14 dagen tot
vergoeding over te gaan. Heeft echter de schade betrekking op diefstal,
dan geldt een wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van aanmelding van een
schadegebeurtenis.
Overdracht van rechten
5.3
Verzekerde is verplicht, indien ASCO dit wenst, alle rechten welke hij
ter zake van de schade tegenover anderen heeft, schriftelijk aan ASCO
over te dragen.

ARTIKEL 6. DEKKING
Verzekerd is schade aan de verzekerde zaken door:
Verkeersschade
6.1
botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken of enig ander
plotseling van buiten komend onheil tijdens het rijden met of het
transporteren van de toercaravan en de meeverzekerde aan-en
bijbouwsels en/of inventaris, ook al is de schadegebeurtenis het gevolg
van eigen gebrek;
Op de kampeerplaats
6.2 het manoeuvreren, respectievelijk tijdens verblijf op de
kampeerplaats;
Vandalisme
6.3 (in)braak en vandalisme;
Eigen gebrek en de gevolgen daarvan
6.4
eigen gebrek indien dit geen betrekking heeft op uitdroging en/of
verwering van afdichtingmateriaal, kitnaden, dakbedekking, banden en
rubberen slangen, echter uitsluitend indien:
a. de verzekering gesloten is met 5 of 7 jaar nieuwwaardedekking;
b. de schade binnen 36 maanden na aanschaf van de verzekerde zaken door
de eerste eigenaar van de caravan aan ASCO wordt gemeld:
c. de herstelkosten niet verhaald kunnen worden op de fabrikant en/of
leverancier.
Brand
6.5 brand of ontploffing (ook als gevolg van eigen gebrek), brandblussing
of blikseminslag.
Natuurgeweld
6.6 vallend gesteenten, aardverschuiving, damdoorbraak en ander
vergelijkbaar natuurgeweld;
Diefstal
6.7 diefstal van de caravan of onderdelen daarvan;
Andere oorzaken
6.8 enig ander plotseling van buitenkomend onheil, met uitzondering van
de risico’s als genoemd in artikel 6.9 (tenzij volgens het polisblad
meeverzekerd);
Storm/Neerslag/Hagel (uitsluitend meeverzekerd indien dit op het
polisblad als ‘verzekerd’ is aangegeven).
6.9
a storm en vallende voorwerpen door storm:
b neerslag, waardoor direct schade aan de caravan en de meeverzekerde
aan-/bijbouw ontstaat:
c neerslag, onvoorzien de caravan binnengedrongen, behalve door
geleidelijke inwerking

ARTIKEL 7. SCHADEVERGOEDING
Beschadiging/totaal verlies
7.1
In geval van beschadiging van de verzekerde zaken wordt de schade vergoed
tot ten hoogste de vastgestelde waarde onder aftrek van de opbrengst van
de restanten. Indien de schade meer bedraagt, dan is er sprake van totaal
verlies en wordt de schadevergoeding bepaald -afhankelijk van
de dekking -op basis van artikel 7.5, 7.6 of 7.7.
Herstelkosten
7.2
Indien door de beschadiging de functionaliteit van de caravan in die mate
is aangetast dat herstel noodzakelijk is voor het goed kunnen
functioneren van de caravan, of om verdere schade te voorkomen, vindt
vergoeding plaats op basis van de herstelkosten. Indien onderdelen worden
vernieuwd die aan slijtage onderhevig zijn, dan wordt de schade vergoed
onder aftrek van nieuw voor oud voor de betreffende onderdelen.
Wel/niet repareren
7.3
Verzekerde kan besluiten de schade niet te herstellen. Vergoed wordt dan
50% van de herstelkosten exclusief de BTW. Indien door middel van een
gespecificeerde reparatienota binnen 1 jaar na de betaling wordt
aangetoond dat reparatie heeft plaatsgevonden, vindt aanvullende
vergoeding plaats van de resterende 50% van de herstelkosten, inclusief
de volledige BTW. Indien de schade niet wordt hersteld is eventuele
gevolgschade niet verzekerd en wordt bij een volgende schade de
eerdere 50%-betaling verrekend.
Totaal verlies bij dagwaardedekking
7.4 Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de
vastgestelde dagwaarde van de caravan en de meeverzekerde aan-en bijbouw
onder aftrek van de opbrengsten van de restanten, maar nooit meer dan het
verzekerd bedrag.
Totaal verlies bij 5 jaar nieuwwaarde
7.5
Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de
vastgestelde waarde van de caravan en de meeverzekerde aan-en bijbouw
onder aftrek van de restanten. De waarde wordt als volgt vastgesteld:
a. bij een ouderdom tot en met 5 jaar geldt de huidige nieuwwaarde met
als maximum het verzekerd bedrag;
b. bij een ouderdom vanaf 5 jaar maar niet ouder dan 8 jaar geldt de
huidige nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag, verminderd met
1,5% voor elke hele verstreken maand gerekend vanaf het 5e jaar.
De vergoeding is nooit minder dan de dagwaarde.
Totaal verlies bij 7 jaar nieuwwaarde
7.6
Indien er sprake is van totaal verlies dan wordt uitgekeerd de
vastgestelde waarde van de caravan en de meeverzekerde aan-en bijbouw
onder aftrek van de restanten. De waarde wordt als volgt vastgesteld:
a. bij een ouderdom tot en met 7 jaar geldt de huidige nieuwwaarde met
als maximum het verzekerd bedrag;

b. bij een ouderdom vanaf 7 jaar maar niet ouder dan 10 jaar geldt de
huidige nieuwwaarde met als maximum het verzekerd bedrag, verminderd met
2% voor elke hele verstreken maand gerekend vanaf het 7e jaar.
De vergoeding is nooit minder dan de dagwaarde.
Aanvullende dekking
7.7
Boven de verzekerde bedragen worden vergoed de noodzakelijk te maken
kosten van:
Vervoer bij schade
a. vervoer naar de dichtstbijzijnde hersteller;
b. berging, afslepen en opruiming indien de beschadigde caravan niet meer
rijdbaar is;
c. beredding, bewaking en stalling, waaronder te verstaan de kosten die
verzekerde maakt om bij of na een gebeurtenis verlies of beschadiging te
voorkomen of te beperken;
Repatriëring
d. repatriëring van de caravan indien dit voertuig respectievelijk het
trekkende motorrijtuig door een schadegebeurtenis zodanig beschadigd
wordt, dat ook na noodreparatie niet op normale wijze kan worden
teruggereden;
Vervangend verblijf
e. indien de toercaravan ingevolge een gedekte schade, tijdens de
vakantie, totaal verlies is of buiten gebruik wordt er een tussenkomst
toegekend van max 70 euro/dag en dit gedurende maximaal 7 dagen.
ARTIKEL 8. INBOEDEL
Mits bij premie en vermelding in de bijzondere voorwaarden kan de
inboedel mee verzekerd worden tot beloop van 750 euro (niet-geïndexeerd).
Verzekerde gevaren
8.1
alle risico’s als genoemd in artikel 6;
8.2
kampeermeubelen indien zij zich in of de onmiddellijke nabijheid van de
caravan bevinden;
8.3
schade door diefstal uit de caravan, echter alleen indien braak kan
worden aangetoond.
Schadevergoeding
8.4
Bij schade aan de inboedel vindt vergoeding plaats op basis van
nieuwwaarde. Voor zaken waarvan de dagwaarde op het moment van de
gebeurtenis minder bedraagt dan 50% van de nieuwwaarde vindt vergoeding
plaats op basis van dagwaarde, maar nooit meer dan het verzekerd
bedrag. In geval van schade aan of verlies van audiovisuele apparatuur
wordt in totaal nooit meer dan 30% van het voor inboedel verzekerd bedrag
vergoed met een maximum van € 750,-per schadegebeurtenis. Voor
computerapparatuur, vast opgesteld in de toercaravan wordt maximaal €
250,-vergoed.

ARTIKEL 9. TWEEDEHANDS CARAVAN
Indien de verzekerde caravan tweedehands werd aangekocht is de maximale
vergoeding beperkt tot de prijs die voor het voertuig betaald werd.
De aankoopfactuur van dit tweedehands voertuig dient, in geval van
schade, steeds aan de maatschappij worden voorgelegd.

