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Artikel 1
Algemeen

1. Samenhang
Deze algemene voorwaarden maken deel uit  
van en vormen een onverbrekelijk geheel met  
de  specifieke voorwaarden van de door u bij 
 AnsvarIdéa afgesloten module(s).
2. Vastlegging gegevens
De gegevens die op het polisblad vermeld staan 
worden geacht van u afkomstig te zijn. 
3. Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden 
 persoonsgegevens en eventueel andere gegevens 
gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten 
 behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
 verzekeringsovereenkomsten en het be heren van 
de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip 
van de voorko ming en bestrijding van fraude  
en het uitvoeren van activiteiten gericht op de 
 vergroting van het klantenbestand. Op deze ver-
werking van persoonsgegevens is de gedragscode 
‘Verwerking persoonsgegevens verzekerings-
bedrijf ’ van toepassing. In deze gedragscode 
 worden rechten en plichten van partijen bij de 
 gegevensverwerking weergegeven. De volledige 
tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij  
het Informatiecentrum van het Verbond van 
 Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon 070 - 3338777, www.verzekeraars.nl.
4. Adressering
Alle schriftelijke mededelingen van Ansvar Idéa, 
gericht aan het adres dat u als laatste heeft door-
gegeven, hebben tegenover de verzekeringnemer, 
de verzekerden en wettelijke erfgenamen bindende 
kracht.
5. Toepasselijk recht
Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands 
recht van toepassing.

6. Uitkering
AnsvarIdéa betaalt de schade-uitkering aan u, 
 tenzij u een ander aanwijst of de polisvoor-
waarden anders bepalen.
7. Klachten en geschillen
Klachten en geschillen met betrekking tot de 
 bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van 
deze verzekeringsovereenkomst, kunnen worden 
voorgelegd aan:
AnsvarIdéa verzekeringen
T.a.v. de directie
Postbus 90386
1006 BJ  Amsterdam
Wanneer het oordeel van de directie van 
 AnsvarIdéa verzekeringen voor u niet bevredigend 
is, kunt u zich wenden tot:
Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
(telefoon 070 - 333 89 99)
Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heden voor klachtenbehandeling, of u vindt dat  
de behandeling of de uitkomst hiervan niet 
 bevredigend is, kunt u het geschil voorleggen  
aan de gewone rechter.
8. CIS
De bij een schade verstrekte gegevens kunnen 
worden verwerkt in de database van de Stichting 
Centraal informatie Systeem van in Nederland 
werkzame verzekeringsmaatschappijen.  
Het privacyreglement van de Stichting CIS is op 
deze registratie van toepassing.
9. Contractperiode
De verzekering is van kracht gedurende de 
 contractperiode zoals op het polisblad is vermeld.  
De contractduur wordt daarna telkens stilzwijgend 
verlengd voor de op het polisblad aangegeven 
 periode.
10. Andere verzekeringen
Indien blijkt dat aanspraak op polisdekking op 
enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, gemaakt kan worden of gemaakt zou 
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 kunnen worden als de bij AnsvarIdéa gesloten 
 verzekering niet zou hebben bestaan, geldt de 
 verzekering van AnsvarIdéa slechts voor zover  
de aanspraken het bedrag te boven gaan waarop 
verzekerde elders recht heeft of zou hebben.  
Een eigen risico op deze andere verzekering komt 
niet voor vergoeding in aanmerking.
11. Bedenkperiode
U kunt de verzekering kosteloos en zonder dat 
p remie verschuldigd is, binnen 14 dagen na 
 ontvangst van het eerste polisblad schriftelijk 
 beëindigen. Als u van deze mogelijkheid gebruik 
maakt, is de verzekering vanaf het begin niet van 
kracht geweest.
12. Afsluiten verzekering
U en AnsvarIdéa sluiten de verzekering op basis 
van uw antwoorden op de door AnsvarIdéa gestelde 
vragen. Hierbij geldt de algemene wettelijke 
 regeling ten aanzien van de mededelingsplicht. 
Voor zover uw antwoorden door AnsvarIdéa 
schriftelijk aan u zijn bevestigd, dient u deze op 
juistheid te controleren. Bij onjuistheden bent u 
verplicht AnsvarIdéa direct te informeren. leder 
recht op uitkering vervalt als blijkt dat één of meer 
antwoorden onjuist zijn geweest of u niet direct 
AnsvarIdéa heeft geïnformeerd omtrent deze 
 onjuistheden. Als u verzuimt AnsvarIdéa direct te 
informeren omtrent deze onjuistheden wordt de 
verzekering geacht niet tot stand gekomen te zijn 
en kunnen u en de verzekerde vanaf de ingangs-
datum van de verzekering geen rechten aan de 
verzekering ontlenen. Bij wijziging van de eerder 
opgegeven antwoorden hebben u en de verzekerde 
eerst aanspraak op uitkering vanaf het moment 
dat u van AnsvarIdéa de schriftelijke bevestiging 
heeft ontvangen, waaruit blijkt dat AnsvarIdéa 
 alsnog een verzekering wenst te sluiten op grond 
van de nieuw verkregen informatie.
13. Onzekere gebeurtenis
Deze verzekering biedt alleen dekking als de 
 schade het gevolg is van een gebeurtenis die zich 
tijdens de looptijd van de verzekering heeft voor-
gedaan en waarvan het voor de verzekerde ten 

tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker 
was dat deze gebeurtenis zich zou voordoen.  
Als bij een latere wijziging de dekking wordt 
 uitgebreid, geldt voor de uitgebreidere dekking  
de wijzigingsdatum als het moment waarop de 
overeenkomst is gesloten.

Artikel 2
Begripsomschrijvingen

Aanbouw
Onder aanbouw wordt verstaan: antennes, buiten-
verlichting, toilethuisje, bordes en dergelijke meer 
permanente, niet van tentdoek vervaardigde 
 attributen, die zijn bevestigd aan of geplaatst zijn 
in de directe omgeving van de caravan.
Atoomkernreactie
Iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals 
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuur-
lijke radioactiviteit.
Blikseminslag
Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading 
van atmosferische elektriciteit naar de aarde toe, 
waardoor ter plaatse van de blikseminslag aan-
toonbare schade is ontstaan aan het aardoppervlak 
en/of zich daarop bevindende zaken.
Brand
Onder brand wordt verstaan een door verbranding 
veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur 
buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen 
kracht voort te planten. Als brand wordt eveneens 
verstaan: 
zengen, schroeien en smelten.
Als brand wordt in elk geval niet beschouwd:
verkolen en broeien;
–  doorbranden van elektrische apparaten en 

 motoren;
–  oververhitten, doorbranden, doorbreken  

van ovens en ketels.
Caravan
De op het verzekeringsbewijs omschreven toer-
caravan of vouwkampeerwagen met standaard-
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uitrusting, zoals deze door de fabrikant resp. 
 importeur wordt geleverd.
Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van 
 dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen, onder 
aftrek van een bedrag wegens waardevermindering 
door veroudering of slijtage. Voor zaken met een 
antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt 
onder  dagwaarde verstaan de waarde om zaken 
van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.
Inbraak
Het met geweld, dat wil zeggen door het verbreken 
van deugdelijke afsluitingen (waardoor deze 
 zonder vervanging of reparatie ongeschikt zijn 
 geworden voor het gebruik waartoe ze dienden), 
zich wederrechtelijk toegang verschaffen.
Inventaris
Onder inventaris wordt verstaan: de gehele zich  
in de caravan, voortent of aanbouw bevindende 
huishoudelijke inboedel, inclusief televisietoestel, 
videorecorder en geluidsapparatuur, die toebehoren 
aan u en uw gezin. Tot de inventaris wordt niet 
 gerekend de standaarduitrusting, geld, gelds-
waardige papieren en documenten van welke  
aard ook.
Mobiele bungalow
Onder mobiele bungalow wordt verstaan: de op 
het verzekeringsbewijs omschreven bungalow, met 
de tot de standaarduitrusting behorende goederen 
zoals die door de fabrikant resp. importeur worden 
geleverd, die niet achter een motorrijtuig kan of 
mag worden vervoerd (dus alleen met behulp van 
een trailer) en op een vaste standplaats in Neder-
land of een grensgebied van maximaal 50 km 
daarbuiten staat. Bovendien moet de mobiele 
bungalow een vaste gas, water en elektriciteits-
aansluiting hebben.
Molest
Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnen-
landse onlusten, oproer en muiterij. Onder 
 gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin 
staten of andere georganiseerde partijen elkaar,  
of althans de een de ander, gebruik makend van 
militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder 
 gewapend conflict wordt mede verstaan het 
 gewapende optreden van een Vredesmacht der 
Verenigde Naties.

Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of 
meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen 
 inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk 
deel van de inwoners van die staat betrokken is.
Onder opstand wordt verstaan georganiseerd 
 gewelddadig verzet binnen een staat, gericht  
tegen het openbaar gezag.
Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan  
min of meer georganiseerde gewelddadige 
 handelingen, op verschillende plaatsen zich 
 voordoend binnen een staat.
Onder oproer wordt verstaan een min of meer 
 georganiseerde plaatselijke gewelddadige 
 beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
Onder muiterij wordt verstaan een min of meer 
georganiseerde gewelddadige beweging van leden 
van enige gewapende macht, gericht tegen het 
gezag waaronder zij gesteld zijn.
NHT
AnsvarIdéa heeft zich voor het terrorismerisico 
herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT).
Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen  
van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en 
kwaliteit.
Ontploffing
Onder ontploffing wordt verstaan een gehele of 
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt 
door een eensklaps verlopende, hevige krachts-
uiting van gassen of dampen, zulks met inacht-
name van het hierna bepaalde. Is de ontploffing 
 ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat, 
dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende 
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het  
vat onder de druk van de zich daarin bevindende 
gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen 
of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij 
reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel 
eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige 
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen 
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding 
gevormde opening, de drukken binnen en buiten 
het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. 
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een 
vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende 
hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn 
geweest van gassen en dampen, welke door een 

scheikundige reactie van vaste, vloeibare gas- en 
dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan, 
zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
Opruimingskosten
Uitsluitend de niet al in de schadetaxatie begrepen 
kosten van afbreken, wegruimen en afvoeren van 
bovengronds aanwezige verzekerde zaken op de 
verzekerde locatie en op de directe belendingen 
van die locatie, voor zover dit het noodzakelijke 
gevolg is van een op de polis gedekte gebeurtenis 
en daarvoor geen enkele behandeling of 
 bewerking van grond of water is vereist.
Premie
De premie, indien van toepassing vermeerderd 
met kosten en assurantiebelasting.
Reisbagage
Alle aan u en uw gezin toebehorende voorwerpen
(waaronder vrijetijdsgoederen) die voor eigen
gebruik zijn meegenomen, of zijn achtergelaten,
in de caravan.
Onder reisbagage wordt niet verstaan:
-  Geld en geldwaardig papier (waaronder ook 

Betaalpassen, creditcards etc.)
-  Documenten van welke aard dan ook
Stacaravan
De op het verzekeringsbewijs omschreven sta- of 
toercaravan die zich het hele jaar bevindt op één 
vaste standplaats en die niet meer dan één keer  
per jaar volgens de kortste route naar of van de 
winterstalling wordt gebracht.
Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per 
 seconde (windkracht 7).
Terrorisme/ Preventieve maatregelen
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen 
 begaan in de vorm van een aanslag of een reeks 
van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van 
ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan 
 letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of 
dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel 
anderszins economische belangen worden aan-
getast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag  
of reeks, respectievelijk het verspreiden van 
 ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig 
 organisatorisch verband - is beraamd en/of 

 uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politie-
ke en/of religieuze doelen te verwezenlijken.
Onder preventieve maatregelen wordt hierbij 
 verstaan: van overheidswege en/of door 
verzekerde(n) en/of derde(n) getroffen maatregelen 
om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme 
af te wenden of -indien dit gevaar zich heeft ver-
wezenlijkt- de gevolgen daarvan te beperken.
Uitkeringsprotocol
Op de regeling van terrorismeschade is het 
 Protocol afwikkeling claims voor terrorisme- 
 schaden van toepassing. Een afschrift van de 
 volledige tekst van het uitkeringsprotocol is 
 verkrijgbaar bij AnsvarIdéa of te raadplegen  
op de website van AnsvarIdéa.
Verzekerd belang 
Het belang dat verzekerde heeft bij het behoud 
van de verzekerde zaken uit hoofde van eigendom 
of anderzakelijk recht, dan wel voor zover hij het 
risico draagt voor het behoud of daarvoor aan-
sprakelijk is.
Verzekerde
De verzekeringnemer en/of de in de polis als 
 zodanig vermelde natuurlijke personen of 
 rechtspersonen.
Verzekeringnemer, u, uw
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 
zodanig in de polis is vermeld. Degene die met 
AnsvarIdéa de verzekeringsovereenkomst heeft 
 gesloten.
Voortent
De aan de caravan gekoppelde en van tentdoek 
vervaardigde voortent, tentluifel en toilettent.
Vulkanische uitbarsting
Er is sprake van schade door vulkanische uit-
barsting, als de schade ontstaan is gedurende  
de tijd waarin de gevolgen van vulkanische 
 uitbarsting zich hebben voorgedaan, of binnen  
24 uur daarna in of nabij de plaats waar de 
 caravan zich bevindt.
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Artikel 3
Premie

1. Algemeen
De premie, waarin begrepen de kosten en de 
 assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de 
premievervaldatum verschuldigd. Deze datum 
wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld.
2. Aanvangspremie
Indien u de aanvangspremie, dat is de eerste 
 premie die na het sluiten van de verzekering 
 verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste 
dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt 
of weigert te betalen, wordt zonder dat een aan-
maning door AnsvarIdéa is vereist geen dekking 
verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds de 
ingangsdatum zijn verstreken. Onder aanvangs-
premie wordt mede verstaan de premie die u in 
verband met een tussentijdse wijziging van de 
 verzekering verschuldigd wordt.
3. Vervolgpremie
Indien u de tweede en/of volgende premietermijnen, 
dan wel de vervolgpremie weigert te betalen, 
wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
 gebeurtenissen die na de voor die premie geldende 
vervaldag hebben plaatsgevonden. Indien u de 
tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel 
de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen 
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende  
dag nadat de maatschappij u na de vervaldag 
schriftelijk heeft aangemaand en betaling is 
 uitgebleven. Onder vervolgpremie wordt mede 
verstaan de premie die u bij stilzwijgende 
 verlenging van de verzekering verschuldigd wordt.
4. Betalingsverplichting
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling 
 opgeschort of beëindigd, u blijft verplicht de 
 premie te voldoen. Bij niet tijdige betaling is 
 AnsvarIdéa gerechtigd de vordering uit handen te 
geven en bent u verplicht de daardoor ontstane 
kosten alsmede de wettelijke rente te voldoen.
5. Termijnbetaling
Met u kan overeengekomen zijn dat u de premie 
die u over het lopende verzekeringsjaar moet 
 betalen, in termijnen zal betalen. Zodra u een 

 dergelijke termijnbetaling niet tijdig betaalt, 
 worden alle over dat jaar nog te betalen termijnen 
in één keer in hun geheel opeisbaar.
6. Herstel dekking
De dekking wordt weer van kracht voor 
 gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na  
de dag waarop hetgeen u verschuldigd bent, voor 
het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald 
gebleven opeisbare premietermijnen, door 
 AnsvarIdéa is ontvangen.
7. Premierestitutie
Bij tussentijdse beëindiging heeft u het recht van 
restitutie over de termijn dat de verzekering niet 
meer van kracht is.

Artikel 4
Einde van de verzekering

1. Opzegging door de verzekeringnemer
U heeft het recht de verzekering schriftelijk te 
 beëindigen:
1.  Per de einddatum van de contractperiode,  

met een opzegtermijn van 2 maanden;
2.   Als u opzegt volgens artikel 5 van deze voor-

waarden (aanpassing van premie en/of voor-
waarden);

3.   Na een schademelding, mits de opzegging 
 uiterlijk binnen 1 maand na afwikkeling van 
de schade plaatsvindt.

In de bovengenoemde gevallen loopt de 
 verzekering uiterlijk tot de datum van beëindiging.
2. Opzegging door AnsvarIdéa
AnsvarIdéa heeft het recht de verzekering 
 schriftelijk te beëindigen:
1.  Per de einddatum van de contractperiode,  

met een opzegtermijn van 2 maanden;
2.   Als de premie niet binnen de gestelde termijn 

is betaald;
3.   Als u of de verzekerde bij schade opzettelijk 

een onjuiste voorstelling van zaken heeft 
 gegeven;

4.   Als AnsvarIdéa van oordeel is dat het risico, 
waaronder begrepen het schadeverloop, voor 
haar in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of 
groot is;

5.   Vanaf de dag dat u zijn/haar woonadres niet 
langer in Nederland heeft;

6.   Na een schademelding, mits de opzegging 
 uiterlijk binnen 1 maand na de afwikkeling 
van de schade plaatsvindt.

In de bovengenoemde gevallen loopt de ver-
zekering uiterlijk tot de datum van beëindiging.

Artikel 5
Aanpassing van premie en/of  
voorwaarden

1. Voor verzekeringen van dezelfde soort
AnsvarIdéa kan haar premie en/of voorwaarden 
voor verzekeringen van dezelfde soort herzien. 
AnsvarIdéa heeft het recht de afgesloten ver-
zekeringen tussentijds hieraan aan te passen.
2. Bij schadeverloop of risicoverzwaring 
AnsvarIdéa kan tussentijds één of meer beperkende 
bepalingen of een premieverhoging toepassen,  
als het schadeverloop of een risicoverzwaring 
daartoe aanleiding geeft.

AnsvarIdéa zal u in beide gevallen tijdig vóór de 
ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op  
de hoogte stellen. U heeft het recht de verzekering 
schriftelijk tot 30 dagen na ingang van de 
 wijziging per wijzigingsdatum op te zeggen.  
Dit recht heeft u alleen wanneer de wijziging een 
premieverhoging of beperking c.q. verslechtering 
van de betreffende verzekering inhoudt, tenzij de 
wijziging voortvloeit uit een wettelijke regeling of 
bepaling dan wel wanneer de premieherziening 
verband houdt met indexering.

Artikel 6
Verjaring en verval van rechten

1.  Het recht op uitkering verjaart 3 jaar na het 
moment waarop u of de verzekerde kennis 
kreeg of had kunnen krijgen van een gebeurtenis, 
waaruit voor AnsvarIdéa een verplichting tot 
uitkering kan voortvloeien. Binnen deze 
 termijn dient de verzekeringnemer of de 
 verzekerde schriftelijk aanspraak te maken  
op rechten uit de polis.

2.  Indien u of de verzekerde de opzet heeft gehad 
bij schade AnsvarIdéa te misleiden, vervalt 
 onmiddellijk elk recht op uitkering, tenzij de 
misleiding het verval van rechten niet recht-
vaardigt.

3.  Indien u of de verzekerde bij schade de 
 verplichtingen uit de verzekering niet nakomt 
en daardoor de redelijke belangen van 
 AnsvarIdéa schaadt, vervalt onmiddellijk  
elk recht op uitkering.

Artikel 7
Verplichtingen bij schade /  
Regeling terrorismeschade

1. Verplichtingen bij schade.
Bij schade hebben u en de verzekerde de 
 verplichting:
1.  Zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is 

 aangifte te doen bij AnsvarIdéa;
2.  Onmiddellijk alle maatregelen te nemen om  

de schade te beperken;
3.  Onmiddellijk aangifte te doen bij de politie 

van aanrijding, aanvaring, diefstal, verlies, 
 vandalisme en andere strafbare feiten;

4.  AnsvarIdéa in de gelegenheid te stellen de 
schade te onderzoeken. Voor het vaststellen 
van de schadevergoeding kan AnsvarIdéa één 
of meer deskundigen (experts) inschakelen;

5.  Volledige medewerking te verlenen aan:
 –  het behandelen van een door derden geëiste 

schadevergoeding;
 –  het verhalen van schade door AnsvarIdéa  

en het overdragen aan AnsvarIdéa van alle 
 rechten, die u of de verzekerde met 
 betrekking tot die schade op een derde 
mocht  hebben, zonodig door het onder-
tekenen van een akte;

6.  Op verzoek van AnsvarIdéa binnen een 
 redelijke termijn een schriftelijke en onder-
tekende verklaring over de oorzaak, toedracht 
en omvang van de schade aan AnsvarIdéa over 
te leggen en alle gevraagde bescheiden te 
v erschaffen;
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7.  AnsvarIdéa een opgave te verstrekken van alle 
andere verzekeringen, die betrekking hebben 
op het verzekerde risico;

8.  De aanwijzingen van of namens AnsvarIdéa 
stipt te volgen en niets te ondernemen wat  
de belangen van AnsvarIdéa zou kunnen 
 benadelen;

9.  Geen enkele toezegging, verklaring of handeling 
te doen, waaruit erkenning van aansprakelijk-
heid kan worden afgeleid;

10.  Direct na het eerste verzoek van AnsvarIdéa  
de rechten met betrekking tot een verloren, 
 gestolen of verduisterd verzekerd voorwerp 
aan AnsvarIdéa over te dragen.

AnsvarIdéa beslist over het recht op en de omvang 
van de uitkering op basis van de door u of de 
 verzekerde verstrekte opgaven. Het is belangrijk 
dat u en de verzekerde deze verplichtingen uit de 
verzekering nakomen. Komen u of de verzekerde 
de verplichtingen niet na, dan zijn aan de ver-
zekering geen rechten te ontlenen, indien 
 AnsvarIdéa daardoor in een redelijk belang is 
 geschaad.

2. Regeling terrorismeschade
Bijzondere regeling bij vergoeding terrorisme-
schade:
1. Beperkte schadevergoeding
Ten aanzien van de dekking voor gebeurtenissen 
die (direct of indirect) verband houden met:
- terrorisme of preventieve maatregelen;
-  handelingen of gedragingen ter voorbereiding  

van terrorisme of preventieve maatregelen;
geldt dat de schadevergoeding kan worden beperkt 
tot het bedrag van de uitkering die AnsvarIdéa 
ontvangt van de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). 
Het Protocol afwikkeling claims bij terrorisme-
schaden is van toepassing. De NHT beslist of er 
sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding 
kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na 
deze beslissing en de bekendmaking van het 
 bedrag van de vergoeding.
2. Verval van rechten bij niet-tijdige melding
In afwijking van hetgeen elders in de polis-
voorwaarden is bepaald, vervalt elk recht op 
schade vergoeding of uitkering als de melding  
van de claim niet is gedaan binnen 2 jaar nadat  
de NHT heeft beslist of er sprake is van een 
 terrorismeschade.
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De voorwaarden van de module Caravanverzekering vormen samen met de 

 algemene voorwaarden één geheel. De algemene voorwaarden gelden, tenzij 

 hiervan in de voorwaarden van deze module wordt afgeweken.

ModuleCaravanverzekering
(Indien verzekerd)

Artikel 1
Algemeen

1. Verzekerde caravan
Verzekerd zijn:
-  De op het verzekeringsbewijs vermelde caravan, 

stacaravan of mobiele bungalow.
En indien op het verzekeringsbewijs vermeld;
– Voortent
– Aanbouw
–  Inventaris; bij verzekering op beperkte voor-

waarden zal in totaal per gebeurtenis voor 
 elektronica (TV, videorecorder, geluidsapparatuur 
e.d.) niet meer worden vergoed dan 10% van  
de totaal verzekerde som voor inventaris. bij ver-
zekering op uitgebreide voorwaarden bedraagt 
de maximale vergoeding voor elektronica 30% 
van de totaal verzekerde som voor inventaris.

– Reisbagage
2. Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht binnen Nederland  
en een grensstrook van 100 km daarbuiten.
Indien de verzekerde caravan een toercaravan of 
vouwkampeerwagen is, is de verzekering gedurende 
een vakantieperiode van maximaal 6 maanden per 
jaar ook van kracht in Europa en de niet-Europese 
landen rondom de Middellandse Zee.

3. Verzekerd gebruik
1.  Deze verzekering is van kracht voor het 

 particuliere gebruik van de caravan door u en 
uw gezin en door degene die door u of een 
 andere daartoe bevoegde persoon gemachtigd 
is om niet tegen betaling van de caravan 
 gebruik te maken.

2.  Alle schade veroorzaakt terwijl de caravan is 
verhuurd of wordt gebruikt voor andere doel-
einden dan bij het aangaan van de verzekering 
is opgegeven of bij de wet is toegestaan, is uit-
gesloten van vergoeding. Hiervan is ook sprake 
indien de caravan is verzekerd als stacaravan, 
maar het gebruik ervan niet voldoet aan de 
omschrijving voor (het gebruik van) een  
sta caravan, zoals opgenomen in begrips-
omschrijving (artikel 2 Algemene Voorwaarden).

3.  Indien de caravan met toestemming van u of 
een daartoe bevoegde persoon niet tegen 
 betaling wordt gebruikt door een derde, niet 
tot uw gezin behorende, persoon dan kan deze 
derde ongeacht de overeengekomen dekking 
geen aanspraken doen gelden op rechtsbijstand 
of de huurcaravan service.

3.  Noodreparatie
1.  De verzekerde heeft het recht een noodreparatie 

aan de caravan te laten verrichten zonder 
voorafgaande toestemming hiertoe door 
 AnsvarIdéa, mits de kosten niet hoger zijn  
dan € 250,-.

2.  Na de noodreparatie dient hiervan zo spoedig 
mogelijk mededeling te worden gedaan aan 
AnsvarIdéa, onder overlegging van een 
 gespecificeerde nota van de herstelinrichting.
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voorwerpen een geheel vormt, wordt geen ver-
goeding gegeven voor de waardevermindering  
van die andere voorwerpen doordat het oor-
spronkelijke stel geschonden of onvolledig is 
 geworden.
5.  Schadevergoeding bij diefstal, vermissing,  

verlies 
Ingeval van diefstal, verlies of vermissing van 
 verzekerde voorwerpen, zal AnsvarIdéa pas na  
30 dagen nadat de aanmelding, met alle voor de 
schadevaststelling vereiste gegevens bij haar is 
 ingediend, het bedrag van de schadevergoeding 
vaststellen. 
6.  Aansprakelijkheid
1.  Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid  

van u en uw gezinsleden voor personenschade  
en zaakschade  met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade  die na het ingaan van 
de ver zekering met of door de caravan is 
 veroorzaakt, terwijl deze niet achter enig 
 motorrijtuig is  gekoppeld, tot een maximum 
van € 50.000,- per gebeurtenis.

2.  De benadeelde in de zin van deze verzekering  
is een ieder behalve u en uw gezinsleden  
en  AnsvarIdéa in de hoedanigheid van 
 verzekeraar.

3.  AnsvarIdéa heeft het recht, maar is nooit 
 verplicht, de verzekerde tegen wie een straf-
vervolging wordt ingesteld, door een raadsman 
te doen bijstaan.  De verzekerde is verplicht 
hiertoe zijn medewerking te verlenen.  
Ingeval de verzekerde wordt veroordeeld kan 
 AnsvarIdéa hem niet verplichten tegen het 
 gewezen vonnis hoger beroep aan te tekenen. 

4.  De kosten van de hierboven bedoelde raads-
man, of van elk ander proces dat door of met 
goed keuring van AnsvarIdéa wordt gevoerd, 
worden ook boven de verzekerde som vergoed. 
Boeten en afkoopsommen en met een straf-
proces samenhangende gerechtskosten worden 
niet vergoed.

5.  De verzekerde is verplicht de feitelijke leiding 
van het proces over te laten aan AnsvarIdéa en  
is verplicht de door haar aangewezen raads-
man alle benodigde  volmachten te verlenen.

7. Uitsluitingen aansprakelijkheid
Onverminderd de overige uitsluitingen en 
 beperkingen is van het aansprakelijkheidsgedeelte 
van deze verzekering uitgesloten:
1.  de aansprakelijkheid van hen die zich door 

diefstal of geweldpleging de macht over de 
 caravan hebben verschaft en van hen die,  
dit wetende, de caravan zonder geldige reden 
gebruiken en in het algemeen de aansprakelijk-
heid van hen die niet uitdrukkelijk of stil-
zwijgend door een daartoe bevoegd persoon 
gemachtigd zijn tot het gebruik van de 
 caravan;

2.  schade, toegebracht aan u, de bezitter en de 
houder van de caravan en de personenschade 
van hun echtgenoten en hun bloed- en aan-
verwanten in de rechte linie, die bij hen 
 inwonen en door hen worden onderhouden, 
indien en voor zover zij ter zake van deze 
 schade recht hebben op een vergoeding 
 krachtens een andere verzekering of op 
 uitkeringen of verstrekkingen uit andere 
 hoofde;

3.  de aansprakelijkheid van hen voor wie deze 
uitsluitend voortvloeit uit een door hen 
 aangegane contractuele verplichting;

4.  schade aan goederen die door de caravan 
 worden vervoerd met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende schade;

5.  schade, veroorzaakt doordat of terwijl de 
 caravan weliswaar niet aan een motorrijtuig is 
gekoppeld, doch is ontkoppeld door een breuk 
of enig ander defect in de koppeling, of een 
onjuiste wijze van koppelen, en deze nog niet 
buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 
schade welke het gevolg is van beschadiging, 
tenietgaan of vermissing van stoffelijke 
 goederen die aan u of uw gezin toebehoren  
of die u of uw gezinsleden op enigerlei wijze 
onder zich hebben.

caravanverzekerin
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Artikel 2
Beperkte dekking

1.  Gedekte risico’s voor caravan, voortent  
en aanbouw

De caravan, voortent en aanbouw zijn verzekerd 
tegen schade ontstaan door: 
–  Brand, explosie; ook als deze gebeurtenissen 

het gevolg zijn van een eigen gebrek
–  Zelfontbranding en blikseminslag
– Diefstal of verduistering
– Storm
–  Botsen, omslaan, slippen, van de weg of te 

water raken of enig (ander) plotseling van 
 buiten komend onheil, ook als een van deze 
schadeoorzaken het gevolg is van een eigen 
 gebrek, met uitzondering van hagel en 
 neerslagschade.

2. Gedekte risico’s voor inventaris en reisbagage
De inventaris en reisbagage zijn verzekerd tegen 
schade ontstaan door:
–  Brand, explosie; ook als deze gebeurtenissen 

het gevolg zijn van een eigen gebrek
–  Diefstal uit de caravan, voortent of aanbouw, 

mits sporen van braak aan de afsluitingen 
daarvan aanwezig zijn 

–  Diefstal van de gehele caravan, voortent of 
 aanbouw 

–  Enig andere, de caravan, voortent of aanbouw 
overkomen gedekte gebeurtenis, mits ten-
gevolge daarvan ook de caravan, voortent of 
aanbouw zelf is beschadigd.

Tijdens vervoer van en naar de caravan in een 
 personenauto is de inventaris bovendien verzekerd 
voor schade tengevolge van een auto-ongeval, 
diefstal na braak aan de auto, dan wel diefstal  
van de gehele auto.
3.  Schadevergoeding voor caravan, voortent  

en aanbouw
Ingeval van schade aan de caravan, voortent  
en aanbouw vergoedt AnsvarIdéa:
1.  Bij beschadiging: Als de schade kan worden 

 gerepareerd, worden de daaraan verbonden 
 reparatiekosten vergoed, indien binnen  
3 maanden na de schadegebeurtenis, blijkens 
een aan de maatschappij te overleggen 
 reparatienota, tot daadwerkelijk herstel is 
 overgegaan. Zonder aangetoond daadwerkelijk 

herstel binnen die termijn wordt maximaal de 
helft van de (geschatte) reparatiekosten ver-
goed. Bij beschadiging die, gezien de aard en 
omvang de gebruikswaarde van de verzekerde 
zaak niet aantast, heeft de maatschappij het 
recht te volstaan met vergoeding van een 
 bedrag wegens waarde vermindering.

2.  Bij geheel verloren gaan: de waarde van de 
 caravan op het ogenblik voor de schade-
gebeurtenis onder aftrek van de

 waarde van de restanten.

De waarde zal worden vastgesteld op basis van 
dagwaarde. AnsvarIdéa is echter nooit verplicht 
tot een hogere uitkering dan de verzekerde som  
die voor dit onderdeel vermeld staat op het 
 verzekeringsbewijs.

Ook boven de verzekerde som wordt vergoedt de 
kosten van vervoer van de caravan naar de dichtst-
bijzijnde reparatie inrichting waar de schade kan 
worden hersteld.
4.  Schadevergoeding voor inventaris en  

reisbagage
Ingeval van schade aan de inventaris en reisbagage 
vergoedt AnsvarIdéa:
1.  ingeval van beschadiging: de kosten van herstel, 

mits vooraf door AnsvarIdéa goedgekeurd, tot 
ten hoogste de waarde van de inventaris en/of 
reisbagage op het ogenblik voor de schade 
onder aftrek van de waarde van de restanten;

2.  ingeval van totaal verlies: de waarde (op dag-
waardebasis) van de inventaris/reisbagage op 
het ogenblik voor het verloren gaan, vermin-
derd met de waarde van de restanten. In beide 
gevallen is AnsvarIdéa nooit tot een hogere 
uitkering verplicht dan de verzekerde sommen 
die voor deze onderdelen vermeld staan op het 
verzekeringsbewijs.

Indien beschadigde of verloren gegane voor-
werpen redelijkerwijze voor herstel vatbaar zijn  
of vervangen kunnen worden heeft AnsvarIdéa  
het recht die voorwerpen te doen herstellen of 
vervangen.

Bij de vaststelling van de waarde van een beschadigd 
of verloren gegaan voorwerp, dat met één of meer 
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Artikel 3
Uitgebreide dekking

1.  Gedekte risico’s voor caravan, voortent  
en aanbouw

De caravan, voortent e.d., en aanbouw zijn 
 verzekerd tegen alle risico’s van de beperkte 
 dekking, zoals vermeld in artikel 2.1 en tevens 
voor:
–  Schade aan de caravan en/of voortent als 

 gevolg van hagel en neerslagschade;
–  de kosten van het strikt noodzakelijk herstel 

van constructie of materiaalfouten van de 
 caravan, mits:

	 •	 	de	caravan	op	het	moment	van	het	
 constateren daarvan niet ouder is dan  
5 jaar. Voor het vaststellen van de ouder-
dom van de caravan zal uitgegaan worden 
van 1 april van het jaar van fabricage;

	 •	 	de	fout	bij	het	aangaan	van	de	verzekering	
aan u niet bekend was;

	 •	 	de	kosten	van	herstel	niet	kunnen	worden	
verhaald op de fabrikant of leverancier van 
de caravan, mits u of de eigenaar van de 
 caravan niet vrijwillig afstand heeft gedaan 
van zijn verhaalsrecht;

–  de noodzakelijk gemaakte kosten van 
 bewaking en vervoer van de verzekerde 
 caravan naar de dichtst bij gelegen herstel-
plaats, waar een door deze verzekering gedekte 
schade kan worden gerepareerd;

–  de bergings- en opruimingskosten, tot het 
maken waarvan verzekerde genoodzaakt is, 
 indien de verzekerde caravan of de aanbouw 
tengevolge van een  gedekte gebeurtenis totaal 
verloren is gegaan;

–  de door de u verschuldigde kosten voor het 
opstellen van een identieke caravan op de 
plaats van uw caravan en het opnieuw aan-
sluiten van gas, water, elektriciteit en riolering, 
indien  de caravan tengevolge van een gedekte 
 gebeurtenis geheel verloren is gegaan;

–  de volledige bijdrage in averij grosse of 
 daarmee gelijk te stellen kosten.

2. Gedekte risico’s voor inventaris en reisbagage
De inventaris en reisbagage zijn verzekerd tegen 
alle risico’s van de beperkte dekking, zoals vermeld 
in artikel 2.2.
3.  Schadevergoeding voor caravan, voortent en 

aanbouw: nieuwwaarde regeling
De vergoeding voor schade aan de caravan, voor-
tent en aanbouw vindt plaats zoals bepaald in 
 artikel 2.3, met de volgende aanvullingen:
1.  Ingeval van het geheel verloren gaan van de 

 caravan als gevolg van een gedekte oorzaak zal 
indien dit plaatsvindt binnen 5 jaar na de 
 aankoop  de op het moment van de schade 
veroorzakende gebeurtenis geldende nieuw-
waarde van een caravan van gelijk type en 
 uitvoering worden vergoed, tot maximaal 
125% van de verzekerde som.

2.  Indien de caravan op het moment van de schade 
ouder is dan 5 jaar, zal deze waarde voor iedere 
maand  of deel daarvan  dat de caravan ouder 
is dan 5 jaar worden verminderd met 2%, met 
een maximum van 20% per jaar, echter niet tot 
een lager bedrag dan de werkelijke dagwaarde 
op het moment van de schade.

3.  Voor het vaststellen van de ouderdom van de 
caravan zal indien u de eerste eigenaar bent, 
worden uitgegaan van de aankoopdatum van 
de beschadigde caravan.

4.  Indien u niet de eerste eigenaar bent of indien 
de aankoopdatum niet bekend is of indien dit 
gunstiger is voor u, zal worden uitgegaan van  
1 april van het jaar van fabricage van de caravan.

5.  Voor caravans die nieuw worden gekocht in 
een later jaar dan het jaar van fabricage, wordt 
voor de bepaling van de  ouderdom uitgegaan 
van 31 december van het jaar van fabricage. 

6.  Ingeval van geheel verloren gaan vergoedt 
 AnsvarIdéa de vastgestelde waarde onder 
 aftrek van wat eventueel terug verkregen 
wordt.

7.  Ingeval van beschadiging vergoedt AnsvarIdéa 
de gemaakte herstelkosten tot ten hoogste de 
vastgestelde waarde van de restanten. Indien  
de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de 
vastgestelde waarde kan u aanspraak maken op 
vergoeding op basis van geheel verloren gaan.

4.  Schadevergoeding voor inventaris en 
 reisbagage: nieuwwaarde regeling

Het bepaalde ten aanzien van schadevergoeding 
voor inventaris en reisbagage onder de beperkte 
dekking zoals vermeld in artikel 2.4 is eveneens  
op de uitgebreide dekking van toepassing met de 
volgende aanvullingen:
1.  Ingeval van geheel verloren gaan van inventaris 

en/of reisbagage zal bij de vaststelling van  
de schade worden uitgegaan van de op het 
 moment van de schade veroorzakende 
 gebeurtenis  geldende nieuwwaarde.

2.  Zodra de inventaris en/of reisbagage ouder is 
dan 5 jaar wordt echter de schade daaraan 
 vergoed op basis van dagwaarde.

5. Aansprakelijkheid
De voorwaarden voor de verzekering van wettelijke 
aansprakelijkheid, zoals vermeld in de artikelen 
2.6 en 2.7 zijn bij de uitgebreide dekking onver-
minderd van kracht. Het maximumbedrag van 
aansprakelijkheid per gebeurtenis is echter  
€ 250.000,-.
6. Indexering
Jaarlijks worden per premievervaldag de verzekerde 
bedragen en op basis daarvan de premie voor  
de caravan (inclusief de voortent en aanbouw), 
 inventaris en reisbagage verhoogd met de ver-
hoging van de consumentenprijsindex.
7. S.O.S. hulpverlening
1.  Indien bij een schadegebeurtenis binnen 

 Nederland de verzekerde caravan en/of het 
trekkende voertuig dusdanig is beschadigd  
dat daar mee niet meer kan worden gereden of 
bij een andere evenement ter beoordeling van 
de AnsvarIdéa Alarmcentrale (026-3553468), 
heeft de verzekerde recht op kosteloze hulp-
verlening als volgt:

 –  Het met een sleep of takelwagen brengen 
van de caravan naar de dichtstbijzijnde 
 garage, waar de caravan binnen redelijke 
tijd (24 uur) kan worden gerepareerd. 
 Indien deze reparatie niet mogelijk blijkt, 
kan de caravan zo nodig naar de dealer 
worden gebracht waar deze normaal in 
 onderhoud is of naar een ander gewenst 
adres in Nederland. 

 

–  Indien als gevolg van een door deze 
 verzekering gedekte evenement de caravan 
noodgedwongen enige tijd bij een garage of 
een daarmee gelijk te stellen bedrijf wordt 
 ondergebracht en daarvoor stallingskosten aan 
u in rekening worden gebracht, zal AnsvarIdéa 
deze stallingskosten vergoeden tot een 
 maximum van 30 dagen.

–  Indien dit naar het oordeel van de alarmcen-
trale noodzakelijk is kan de hulp  worden uit-
gebreid met de vergoeding  
van de hotelkosten voor één nacht voor  
de  bestuurder en de inzittenden van het 
 trekkende motorrijtuig.

2.  Indien het trekkende motorrijtuig van de 
 verzekerde caravan als gevolg van een schade-
gebeurtenis in het buitenland verloren is 
 gegaan of zodanig is beschadigd dat dit naar 
Nederland moet worden getransporteerd, 
 vergoedt AnsvarIdéa de gemaakte transport-
kosten die nodig waren om de verzekerde 
 caravan naar Nederland te brengen.

3.  Het maken van kosten moet in alle gevallen 
plaatsvinden in overleg met en na verkregen 
toestemming van de AnsvarIdéa Alarm 
 Centrale.

4.  Het onder 2.7.1 en 2.7.2 genoemde vervoer 
van de caravan zal altijd plaatsvinden op de 
naar omstandigheden goedkoopste wijze, dit 
ter beoordeling van de AnsvarIdéa Alarm-
centrale.

8. Uitsluitingen S.O.S. hulpverlening
Deze hulpverlening is niet van toepassing bij 
 technische storingen van zeer eenvoudige aard, 
zoals lekke band, lege accu, geen benzine etc. 
9.  Rechtsbijstand (alleen in ontkoppelde toe-

stand)
1.  Indien bij u of uw gezinsleden met betrekking 

tot (het gebruik van) de verzekerde caravan in 
ontkoppelde staat een behoefte aan rechts-
bijstand ontstaat, zal AnsvarIdéa aan u deze 
rechtsbijstand verlenen en de kosten hiervan 
vergoeden. In geval van overlijden van een 
 verzekerde wordt de rechtsbijstand verleent 
aan de wettelijke erfgenamen tot en met de 
tweede graad.
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2.  Indien er een gebeurtenis plaatsvindt waarbij 
een verzekerde aanspraak wil maken op rechts-
bijstand krachtens deze verzekering, is hij ver-
plicht AnsvarIdéa onmiddellijk schriftelijk van 
deze gebeurtenis in kennis te stellen en alle 
 gegevens en stukken die op de voorgevallen 
 gebeurtenis betrekking hebben onmiddellijk 
en onbeantwoord aan AnsvarIdéa op te sturen. 
De aangemelde gevallen zullen door 
 AnsvarIdéa worden onderzocht en voor  
zover daarvoor in aanmerking komend,  
verder  worden behandeld.

3.  AnsvarIdéa is bevoegd om, als naar haar 
 mening het financiële belang van de zaak dit 
rechtvaardigt, u schadeloos te stellen in plaats 
van (verder) rechtsbijstand te verlenen.

4.  Uitgangspunt is dat de verlening van rechts-
bijstand plaatsvindt door een medewerker van 
DAS. DAS kan u voorstellen de rechtsbijstand-
verlening te laten verrichten door een door 
DAS gekozen raadsman. Als dit uw instemming 
heeft, overhandigt DAS de benodigde stukken 
aan de raadsman. Stemt u niet in met 
 behandeling door deze raadsman, dan vindt  
de behandeling plaats door een medewerker 
van DAS. Alleen als in een procedure de 
 vertegenwoordiging door een advocaat/ 
procureur wettelijk verplicht is (proces-
monopolie) of als artikel 3.10 lid 2 en 3 van 
deze module van toepassing is, kunt u zelf een 
raadsman aanwijzen voor de behandeling van 
uw zaak.

5.  Als u zonder overleg met en toestemming van 
AnsvarIdéa of DAS een raadsman inschakelt of 
een ander met de behartiging van uw belangen 
belast, vervalt ieder recht op dekking volgens 
deze verzekering.

6.  De verzekerde is verplicht DAS al dan niet via 
zijn raadsman op de hoogte te houden van  
de voortgang van een door de raadsman 
 behandelde zaak.

7.  Als AnsvarIdéa van mening is dat van de 
 gevraagde rechtsbijstand geen gunstige 
u itkomst voor de verzekerde te verwachten is, 
stelt zij de verzekerde daarvan onder opgave 
van redenen op de hoogte. In dit geval kan de 
verzekerde geen rechten aan deze verzekering 

ontlenen, tenzij hij een beroep doet op  
de  geschillenregeling, zoals vermeld in  
artikel 3.10.

10. Geschillenregeling
Als een geschil ontstaat:
1.  tussen verzekerden onderling 
  In dit geval maakt alleen u of de verzekerde die  

u aanwijst aanspraak op dekking volgens deze 
 verzekering.

2.  tussen een verzekerde en AnsvarIdéa
  In dit geval wordt de zaak behandeld door een 

 onafhankelijke raadsman, naar keuze van de 
 verzekerde of bij gebreke daarvan aangewezen 
door AnsvarIdéa, maar niet eerder dan nadat  
DAS een oordeel heeft gegeven over het geschil.

3.   tussen verzekerden, die op verschillende polissen  
bij AnsvarIdéa verzekerd zijn

  In dit geval wordt de zaak behandeld door 
twee verschillende, onafhankelijke raadsman-
nen, naar keuze van de verzekerde of bij gebre-
ke daarvan aangewezen door AnsvarIdéa, maar 
niet eerder dan nadat DAS een oordeel heeft 
gegeven over  
het geschil.

4.  over de behandeling van de zaak
  Als u bezwaar heeft tegen het oordeel van 

 AnsvarIdéa over het te verwachten gevolg van 
de door haar te verlenen of verleende rechts-
bijstand, of over de wijze van de behandeling 
van de zaak door DAS, zal AnsvarIdéa de zaak 
op kosten van AnsvarIdéa voorleggen aan een 
door de verzekerde gekozen raadsman, die een 
juridisch advies daarover zal uitbrengen. Deze 
regeling is ook van toepassing als de rechtsbij-
standverlening plaatsvindt door een door DAS 
gekozen raadsman. Deelt de gekozen raadsman 
het standpunt van AnsvarIdéa, DAS of de door 
haar gekozen raadsman niet, dan kan de verze-
kerde de verdere behandeling van de zaak op 
kosten van AnsvarIdéa laten overnemen door 
een raadsman van zijn keuze. Deze is niet  
de raadsman, die het juridisch advies heeft 
 uitgebracht, of een van zijn of haar kantoor-
genoten. Deelt hij het standpunt van AnsvarI-
déa, DAS of de door haar gekozen raadsman 
wel, dan heeft de verzekerde het recht de zaak 
over te nemen en op eigen kosten voort te zet-

ten. Deze kosten worden alsnog door AnsvarI-
déa vergoed, als de verzekerde het door hem 
beoogde resultaat alsnog heeft  bereikt. De ver-
zekerde is verplicht binnen 30 dagen, nadat 
hem van een omstandigheid is  gebleken waar-
tegen hij bezwaar zou  kunnen  hebben, Ansva-
rIdéa schriftelijk en  gemotiveerd van dit be-
zwaar in kennis te stellen, bij gebreke waarvan 
hij geacht wordt geen bezwaar tegen deze om-
standigheid te hebben. 
De geschillenregeling is niet van toepassing op 
 geschillen over de uitleg en/of toepassing van  
de polisvoorwaarden en geschillen over de 
 schaderegeling.  
Ingeval rechtsbijstand wordt verleend door een 
door de verzekerde gekozen raadsman is de 
 geschillenregeling niet van toepassing.

11. Belang, eigen risico en limiet
1.  De kosten van rechtsbijstand zullen slechts 

worden vergoed indien het financieel belang 
van de verzekerden meer dan € 450,- bedraagt.

2.  Voor de verplichtingen van AnsvarIdéa is per 
verzekering € 9.100,- de maximum uit te keren 
vergoeding van de kosten van rechtsbijstand 
voor alle verzekerden tezamen. Meerdere 
 schaden of gebeurtenissen uit hoofde van één 
oorzaak gelden als één gebeurtenis.

3.  De verzekerde draagt bij elke gebeurtenis een 
eigen risico van € 100,- van de totale kosten. 
 Indien het belang van de zaak niet meer op-
weegt tegen de (verder) te maken kosten van 
rechtsbijstand, is AnsvarIdéa bevoegd om de 
bijstand te staken. AnsvarIdéa stelt dan een 
 bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang 
van de zaak.

4.  Indien door een verzekerde een gebeurtenis  
zo laat aangemeld wordt, dat slechts tegen 
 aanzienlijk hogere kosten rechtsbijstand kan 
worden verleend, vergoedt AnsvarIdéa alleen 
de kosten van de rechtsbijstand die bij tijdige 
aanmelding nodig zou zijn geweest.

12. Kosten van rechtsbijstand
De voor de rechtsbijstand en rechtsgang nood-
zakelijk door de verzekerde of DAS te maken of 
verschuldigde kosten.
AnsvarIdéa is gerechtigd de kosten van rechts-
bijstand rechtstreeks aan de belanghebbende  

te betalen. Als anderen bij een actie van een 
 verzekerde eveneens belang hebben, ongeacht of 
zij in het geheel geen actie nemen of slechts voor 
een deel betrokken zijn bij een verzekerd voorval, 
vergoedt AnsvarIdéa de kosten van rechtsbijstand 
in verhouding van de belanghebbende verzekerde 
tot het totaal aantal belanghebbenden.  
De verzekerde is gehouden om de door AnsvarIdéa 
vergoede, op de tegenpartij verhaalbare kosten van 
rechtsbijstand, binnen 10 dagen na ontvangst aan 
AnsvarIdéa terug te betalen en alle medewerking 
te verlenen aan een zo snel mogelijke terugbetaling 
aan AnsvarIdéa
De kosten van rechtsbijstand omvatten:
1.  de kosten van inschakeling van rechtsbijstand-

juristen, schadecorrespondenten en andere 
deskundigen, verbonden aan DAS;

2.  de kosten verbonden aan de inschakeling van 
advocaten, procureurs, deurwaarders, getuigen 
en deskundigen, zoals tolken, vertalers, medici, 
actuarissen, accountants, technici enzovoort;

3. de proceskosten;
4.  de kosten verbonden aan de tenuitvoerlegging 

van rechterlijke uitspraken en authentieke 
akten;

5.  de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de 
verzekerde, na overleg met DAS te maken, voor 
een verschijning ter zitting van een rechterlijk 
college (uitgezonderd een verschijning in straf-
zaken) en voor een bezoek aan de ingeschakelde 
raadsman en DAS. Vergoeding van reiskosten 
geschiedt op basis van openbaar vervoer, laagste 
klasse. Vergoeding van verblijfkosten geschiedt 
tot een maximumbedrag van € 75,- per dag;

6.  het voorschot van waarborgsommen tot 
 maximaal € 25.000,- per verzekerd voorval,  
die door een rechterlijke instantie of 
overheids instantie voor de invrijheidstelling 
van de  verzekerde of de door verzekerde 
 verschuldigde proceskosten worden verlangd. 
De verzekerde is gehouden om het voorge-
schoten bedrag  binnen 10 dagen na ontvangst 
van de  betrokken instantie, maar in ieder geval 
 binnen één jaar, terug te betalen en alle 
 medewerking te verlenen aan een zo snel 
 mogelijke terugbetaling;
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7.  de kosten van de eigen bijdrage van een 
 volgens wettelijke regeling (ambtshalve of op 
verzoek van de verzekerde) toegevoegde raads-
man, mits de inschakeling van de raadsman in 
overleg en met toestemming van DAS is ge-
schied.

De kosten van rechtsbijstand omvatten onder 
meer niet:
8.  kosten, die het gevolg zijn van verzuimen, 

 nalatigheden of fouten van de verzekerde met 
betrekking tot de behandeling van de zaak;

9.  aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, 
 boetes of dwangsommen.

13. Uitsluitingen rechtsbijstand
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 en 3.11 
is van de verzekering uitgesloten:
1.  rechtsbijstand ter zake van gebeurtenissen die 

voor het ingaan van de verzekering hebben 
plaatsgevonden;

2.  rechtsbijstand ter zake van gebeurtenissen die 
binnen drie maanden na het aangaan van de 
verzekering zijn ontstaan, tenzij deze gebeurtenis 
of de behoefte aan rechtsbijstand hiervoor bij 
het aangaan van de verzekering redelijkerwijs 
niet door de verzekerden kon worden voor-
zien; 

3.  boeten, afkoopsommen, dwangsommen en 
 andere als straf bedoelde geldbedragen en  
de met een strafproces samenhangende  
 gerechtskosten;

4.  de kosten die een verzekerde van derden 
 vergoed kan krijgen of kan verhalen, met 
 uitzondering van eventuele aanspraken op 
grond van de Wet Rechtsbijstand On- en 
 Minvermogenden (WROM);

5.  de kosten die als gevolg van een rechterlijk 
vonnis of een uitspraak van een arbiter of een 
bindend adviseur voor rekening van de tegen-
partij komen;

6.  geschillen die betrekking hebben op de 
 uitoefening van enig ambt, beroep of bedrijf;

7.  BTW bedragen voor zover de verzekerde  
deze kan verrekenen met te betalen BTW 
 afdrachten;

8.  fiscaalrechtelijke geschillen, zoals geschillen  
die betrekking hebben op accijnzen, invoer-
rechten, belastingen etc.;

9.  geschillen met de overheid inzake algemeen 
verbindende rechtsregels, die de overheid heeft 
vastgesteld of wil gaan vaststellen.

14. Recht op Huurcaravan service
De verzekerden hebben het recht om, indien  
na een verzekerde gebeurtenis een dusdanige 
 materiële schade aan de caravan is ontstaan dat 
deze gedurende enige tijd niet gebruikt kan 
 worden, na voorafgaand overleg met AnsvarIdéa, 
gedurende de reparatietijd een gelijkwaardige 
c aravan te huren, waarvan de kosten door 
 AnsvarIdéa zullen worden vergoed zoals bepaald 
in artikel 3.15. 

De verzekerden hebben de vrijheid om, ingeval het 
onder 3.14.1 bepaalde van toepassing is, in plaats 
van een gelijkwaardige caravan, een vervangend 
vakantieverblijf te huren.
15. Vergoeding bij Huurcaravan service
Ongeacht of de verzekerden kiezen voor het huren 
van een gelijkwaardige caravan of voor een ver-
vangend vakantieverblijf, vergoedt AnsvarIdéa 
 gedurende de tijd dat de verzekerde caravan niet 
gebruikt kan worden, maar nooit langer dan 
 gedurende 30 dagen, de vaste dag kosten van het 
huren van een gelijkwaardige caravan, exclusief 
het eventueel te dragen eigen risico, de assurantie-
premies en eventuele boeten. De vergoeding vindt 
uitsluitend plaats tegen overlegging van de huur-
overeenkomst en de huurnota.

Indien u besluit een andere caravan te kopen  
in plaats van de beschadigde caravan te laten 
 repareren, dan zal slechts vergoeding worden 
 betaald over de periode tot de aflevering van de 
nieuwe caravan.

Vergoeding zal echter nimmer plaats hebben over 
een langere periode dan de tijd die nodig zou  
zijn geweest voor reparatie van de beschadigde 
 caravan, met een maximum van 30 dagen.
16. Uitsluitingen Huurcaravan service
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.15  
zal geen vergoeding worden gegeven:
1.  voor de periode dat de caravan voor gebruik 

ongeschikt was als gevolg van een vertraging, 
die aan de verzekerde is te wijten of de periode 
dat de verzekerde zonder geschikte caravan is 

geweest als gevolg van een vertraging waarvoor 
hij verantwoordelijk was;

2.  voor dagen waarop de verzekerde caravan een 
servicebeurt of onderhoudswerkzaamheden 
ondergaat;

3.  indien u niet kan aantonen (bv. door middel 
van huurovereenkomst en een huurnota) dat 
gebruik werd gemaakt van een erkend ver-
huurbedrijf, tenzij vooraf met AnsvarIdéa een 
andere regeling werd overeengekomen en deze 
door AnsvarIdéa schriftelijk werd bevestigd;

4.  huurkosten voor een caravan van een 
 particulier zullen nimmer worden vergoed.

Artikel 4
Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten:
1.  schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van 

het trekkende motorrijtuig onder zodanige 
 invloed van alcohol of enig ander bedwelmend 
of opwekkend middel verkeert, dat hij niet in 
staat is het motorrijtuig naar behoren te 
 besturen. Dit is voor deze verzekering altijd het 
geval indien het de bestuurder krachtens art. 
26 WVW of een andere wettelijke bepaling 
verboden is of zou zijn een voertuig te 
 besturen. Het weigeren van een ademtest, 
bloed of urineproef wordt hiermee gelijk 
 gesteld;

2.  schade veroorzaakt, terwijl de bestuurder van 
het trekkende motorrijtuig niet in het bezit is 
van een geldig, voor het motorrijtuig voor-
geschreven rijbewijs dan wel gedurende de tijd 
dat hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk 
ontzegd is of indien hij de voor het motor-
rijtuig wettelijk voorgeschreven leeftijd nog 
niet heeft bereikt;  

3.  schade bestaande uit waardevermindering  
na herstel;

4.  schade ontstaan als gevolg van onvoldoende 
onderhoud van de caravan, voortent en aan-
bouw;

5.  de herstelkosten van slijtage en van langzaam 
inwerkende weersinvloeden als warmte, vocht 
en koude, tenzij dit het gevolg is van een 
 gedekte schade;

6.  schade bestaande uit krassen, schrammen en 
deuken die het normale gevolg zijn van het 
 gebruik van de caravan;

7.  schade ontstaan door overbelasting en 
 onoordeelkundig gebruik; 

8.  schade die uitsluitend is ontstaan aan banden 
en die niet het gevolg is van diefstal of kwaad-
willige beschadiging; 

9.  schade ontstaan door overstroming en/of hoge 
waterstand, tenzij ingeval van toercaravan of 
vouwkampeerwagen, de verzekerde tijdig alle 
redelijk van hem te verwachten voorzorgen en 
maatregelen heeft genomen ter voorkoming 
van een dergelijke schade; 

10.  schade veroorzaakt door of ontstaan uit 
 gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
 binnenlandse onlusten, oproer en muiterij 
zoals vermeld in begripsomschrijving  
(artikel 2 Algemene Voorwaarden);

11.  schade die is ontstaan als gevolg van dan wel 
veroorzaakt door, optredende bij of voort-
vloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig 
hoe en waar de reactie is ontstaan;

12.  schade die is ontstaan, nadat de verzekering  
of de dekking is beëindigd of terwijl de 
 verzekering nietig is;

13.  schade die door een verzekerde met opzet is 
veroorzaakt. Als opzettelijk veroorzaakte 
 schade wordt beschouwd alle schade die voor 
een verzekerde het beoogde of zekere gevolg  
is van zijn handelen of nalaten;

14.  schade waarover door u opzettelijk een onware 
of onvolledige opgave wordt gedaan;

15.  schade toegebracht aan goederen van derden 
die de verzekerde uit enige hoofde onder zich 
had;

16.  geldelijk nadeel wegens het niet kunnen 
 gebruiken van de caravan, met uitzondering 
van het bepaalde in artikel 3.15 en 3.16, indien 
de caravan op uitgebreide voorwaarden is 
 verzekerd. Uitsluiting 4.1, 4.2 en 4.7 gelden 
niet voor de verzekeringnemer die aantoont 
dat de daarin genoemde omstandigheden zich 
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en dat hem ter zake van deze 
 omstandigheden geen enkel verwijt treft.
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NotitiesArtikel 5
Schadevaststelling

1.  De schade wordt vastgesteld bij onderling 
goedvinden dan wel  in de gevallen waarin  
AnsvarIdéa dit noodzakelijk acht  zal de 
 oorzaak en omvang van de schade worden 
vastgesteld door een expert, die benoemd 
wordt door of namens AnsvarIdéa. 

2.  Bij verschil van mening over de oorzaak of de 
omvang van de schade heeft u het recht om 
 tegenover de deskundige van AnsvarIdéa voor 
eigen rekening ook een deskundige aan te 
 wijzen.

3.  Bij verschil van mening tussen beide 
 deskundigen zullen deze  tezamen een derde 
deskundige benoemen, wiens schadevast-
stelling binnen de grenzen van de beide 
 taxaties moet blijven en bindend zal zijn.   
De kosten van deze deskundige worden door 
AnsvarIdéa en u elk voor de helft gedragen.

4.  Alle deskundigen hebben het recht zich door 
andere personen te doen bijstaan. De ver-
zekerde is verplicht naar waarheid aan alle 
 experts de in redelijkheid gewenste informatie 
te verstrekken.

5.  Het rapport van de deskundigen zal in ieder 
geval de waarde voor en onmiddellijk na de 
schade moeten bevatten. Tenzij in één van de 
andere voorwaarden anders is bepaald, zal de 
grootte van de schade worden vastgesteld als 
het verschil in waarde voor en onmiddellijk  
na de schadegebeurtenis.

6.  De schadevaststelling kan worden herzien, 
 indien wordt aangetoond dat deze berust op 
onjuiste, door de verzekerde verstrekte ge-
gevens of dat door de deskundigen een 
 rekenfout is gemaakt.

7.  De verzekerde zal, ingeval van schade, geen 
 afstand kunnen doen van het beschadigde ten 
behoeve van AnsvarIdéa, tenzij in één van de 
andere voorwaarden uitdrukkelijk anders is 
bepaald.

8.  AnsvarIdéa heeft in geval van schade het recht 
van de verzekerde te eisen dat deze stukken 
overlegt, die als bewijs kunnen dienen van zijn 
recht op schadevergoeding of de grootte van 
de schade, voordat AnsvarIdéa tot uitkering zal 
hoeven over te gaan. 
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