Voorwaarden stacaravanverzekering (P/Sta 04-05)

Art. 1
1.

2.

3.

4.

Begripsomschrijvingen

Verzekerden
a. de verzekeringnemer;
b. degene die door de verzekeringnemer uitdrukkelijk of
stilzwijgend is gemachtigd van de stacaravan gebruik te
maken.
Stacaravan
De op het polisblad omschreven stacaravan, welke niet achter
een motorrijtuig mag of kan vervoerd worden, inclusief de
standaarduitrusting zoals door de fabrikant of de importeur
geleverd, die afgezien van eventuele winterstalling het gehele
jaar op dezelfde standplaats verblijft.
Aanbouw
Televisie- en radioantennes, buitenverlichting, bordessen en,
mits niet van tentdoek vervaardigd, permanent geplaatste
schuurtjes, serres, luifels en toilethuisjes, voor zover deze aan
de caravan zijn bevestigd dan wel zich in de onmiddellijke
nabijheid daarvan bevinden.
Inboedel
Alle in de stacaravan, voortent of aanbouw aanwezige roerende
goederen die in het normale verkeer onder het begrip huishoudelijke inboedel vallen en toebehoren aan verzekeringnemer, met uitsluiting van vaar- en motorrijtuigen, contant
geld, geldswaardige papieren, lijfsieraden en andere kostbaarheden.

Art. 2

Grondslag van de verzekering

De door verzekeringnemer aan de Maatschappij verstrekte
inlichtingen en gedane verklaringen – in welke vorm dan ook –
alsmede door de Maatschappij, eventueel door middel van een
inspectie, verkregen gegevens vormen de grondslag van deze
verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee één geheel uit
te maken.
Art. 3

Gebruik van de stacaravan

De verzekering geschiedt onder het uitdrukkelijke beding dat:
de stacaravan uitsluitend voor recreatieve doeleinden zal
worden gebruikt;
eventueel verhuur is vastgelegd in de overeenkomst.
Art. 4

Geldigheidsgebied

De verzekering verleent dekking indien de stacaravan zich bevindt
in Nederland.

Art. 5

Omschrijving van de dekking stacaravan

A. Dekkingsomvang
De verzekering geeft dekking voor schade door verlies of
beschadiging van de stacaravan door:
1. brand alsmede ontploffing, ook indien deze zijn veroorzaakt
door eigen gebrek, zelfontbranding en blikseminslag;
2. storm;
3. diefstal-/braakschade: diefstal van de inboedel, wanneer deze
zich bevindt in de stacaravan of in het schuurtje; gedekt na
braak;
4. luchtvaartuigen;
5. regen, sneeuw en smeltwater (neerslag) via lekkage de
stacaravan binnengedrongen;
6. water, onvoorzien gestroomd uit de waterleiding- en centrale
verwarmingsinstallatie en uit daarop aangesloten leidingen,
sanitaire- en andere toestellen, als gevolg van een plotseling
opgetreden defect of van springen door vorst.
B. Uitbreidingen
De verzekering dekt boven de verzekerde som, wanneer daardoor
het verzekerde bedrag wordt overschreden:
1. bereddingskosten: bij of na een gedekt evenement gemaakte
kosten ter voorkoming of vermindering van schade aan
verzekerde goederen;
2. opruimingskosten: maximale uitkering 10% van de verzekerde
som, echter ten hoogste € 4.540,-- van alle verzekerde objecten
tezamen;
3. expertisekosten, waaronder wordt verstaan het salaris en de
kosten van de met de schadevaststelling belaste experts. De
Maatschappij betaalt aan de door de verzekerde genoemde
expert ten hoogste het bedrag dat zij aan de door haar
benoemde expert vergoedt;
4. herplaatsingskosten: tot maximaal € 2.270,--. Onder herplaatsingskosten wordt verstaan de door verzekeringnemer na
een gedekte schade te maken kosten voor het plaatsen van een
vervangende stacaravan en voor het aansluiten van gas,
elektriciteit en riolering.
Art. 6

Uitsluitingen

De verzekering geeft geen dekking tegen schade:
die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of
nalaten van verzekerde;
veroorzaakt door onvoldoende zorg; hiervan is in ieder geval
sprake indien sprake is van verzuim tot nakoming van één of
meer verplichtingen volgens art. 9: verplichtingen van
verzekerde;
veroorzaakt door uitdroging of verwering van afdichtingsmateriaal en de dakbedekking van de stacaravan, alsmede
schade door geleidelijk werkende milieu- of weersinvloeden;

-

-

-

ontstaan tijdens verhuur van de stacaravan, tenzij er sprake is
van incidentele verhuur waaronder wordt verstaan verhuur
gedurende maximaal 30 dagen per jaar, alsmede schade ontstaan tijdens of in verband met gebruik voor andere dan
recreatiedoeleinden;
ontstaan terwijl de stacaravan is gekoppeld aan een voertuig,
tenzij deze door een bevoegde en bekwame bestuurder via de
kortste weg wordt vervoerd naar of van winterstalling, reparateur of leverancier;
ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde objecten door een
burgerlijke of militaire overheid zijn gevorderd.
De Maatschappij is niet tot schadevergoeding verplicht indien
verzekerde:
een in de polis opgelegde verplichting niet of niet naar
behoren nakomt;
bij de indiening van een schadeclaim met opzet een
onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

3.

4.
Art. 7

Algemene uitsluitingen

Uitgesloten is schade:
a. door atoomkernreacties, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in de “nadere
omschrijvingen” van de Algemene voorwaarden;
b. door opzet of grove schuld van verzekerde;
c. aan onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen.
Art. 8

De verzekering geeft geen dekking indien verzekeringnemer één of
meer van de genoemde verplichtingen niet is nagekomen en
daardoor de belangen van de Maatschappij heeft geschaad.
Schadevergoeding

In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden, geldt
het navolgende:
1.

2.

6.

Verplichtingen van verzekerde

In aansluiting op hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald,
is verzekerde tevens verplicht:
a. tijdig en voldoende onderhoud te betrachten;
b. de waterleiding, verwarmingsinstallatie, sanitaire installatie e.d.
te beschermen tegen bevriezing;

Art. 9

5.

Reparatiekosten / Waardevermindering
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 vergoed.
Bij een beschadiging die, gezien aard en omvang, de gebruikswaarde van de verzekerde zaak niet aantast, heeft de Maatschappij het recht te volstaan met vergoeding van een bedrag
wegens waardevermindering.
Schadevergoeding bij totaal verlies
Er wordt op basis van ‘totaal verlies’ afgewikkeld indien:
reparatie niet mogelijk is of, zoals bij diefstal en
verduistering, niet van toepassing;
de kosten van herstel meer bedragen dan 2/3 van de
waarde van de verzekerde zaak direct voor de schadegebeurtenis. Bij totaal verlies wordt vergoed het verschil
in de waarde van de verzekerde zaak direct voor de
schadegebeurtenis en de waarde van de eventuele
restanten.

Waardebepaling stacaravan
Zolang de stacaravan niet ouder is dan 12 maanden wordt, tot
maximaal het voor de stacaravan verzekerde bedrag, de dan
geldende nieuwwaarde in aanmerking genomen.
Bij schade na 12 maanden wordt de waarde direct voor de
schadegebeurtenis bepaald door op de nieuwwaarde een afschrijving toe te passen. Voor een stacaravan bedraagt de afschrijving in het 2e , 3e en 4e jaar: 1% per maand met een maximum van 10% in een geheel verstreken jaar. Als de stacaravan
ouder is dan 4 jaar geldt als waarde direct voor de schadegebeurtenis de dagwaarde van de caravan, zijnde de waarde
met inachtneming van de ouderdom, staat van onderhoud,
handelswaarde en vervangingswaarde. Bij het bepalen van de
ouderdom van de caravan wordt uitgegaan van de datum waarop deze door de fabrikant of importeur nieuw werd afgeleverd.
Indien die datum niet bekend is, wordt deze gesteld op 1 april
van het bouwjaar.
Waardebepaling inboedel en aanbouw
Als waarde direct voor de schadegebeurtenis geldt ten aanzien
van de inboedel en de aanbouw de dagwaarde daarvan.
Betekenis verzekerde bedrag
Het in de polis of in een polisaanhangsel vermelde verzekerde
bedrag geldt als grondslag voor de premieberekening en als
maximaal uit te keren schadevergoeding.
Beperking bij schadevergoeding beeld- en geluidsapparatuur
De vergoeding voor schade aan tot de inboedel behorende
beeld- en geluidsapparatuur bedraagt maximaal € 500,-- per
gebeurtenis.

Art. 10
A.

Indexering

Aanpassing verzekerd bedrag voor inboedel door
indexering
Jaarlijks worden op de premievervaldag het verzekerde bedrag
en in evenredigheid daarmede de premie verhoogd of verlaagd
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgesteld prijsindexcijfer voor huishoudelijke inboedel.
Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is
dan het op de laatste premievervaldag overeenkomstig het
indexcijfer vastgestelde verzekerde bedrag dan wordt voor de
regeling van de schade het verzekerde bedrag verhoogd met
maximaal 25%.

Art. 11 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Op deze verzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen van
de Algemene voorwaarden van de Maatschappij voor zover niet
door haar aard daartoe ongeschikt en niet in deze voorwaarden daarvan is afgeweken.

