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Voorwaarden Kampeerautoverzekering
Dit zijn de voorwaarden Kampeerautoverzekering van FGD Assuradeuren. Ze vormen één geheel met de
algemene voorwaarden verzekeringen van FGD Assuradeuren.
Voor uw verzekering gelden de afspraken uit de volgende documenten:
- het polisblad of de polisbladen en de polisaanhangsels;
- de aanvullende voorwaarden van de verzekering. Op het polisblad staat wat u verzekerd hebt en
welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;
- de algemene voorwaarden verzekeringen FGD Assuradeuren.
De volgorde van de documenten is belangrijk. Kloppen de afspraken uit de verschillende documenten niet
met elkaar? Dan geldt de volgorde die hierboven staat. Dan gaan bijvoorbeeld de afspraken op het
polisblad voor de afspraken in de aanvullende voorwaarden.
Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u wat u moet doen en waar u recht
op hebt.

Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
In de inhoudsopgave kunt u het hoofdstuk vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u snel terugvinden
wat u zoekt.

Wilt u meer informatie?
Hebt u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Is de verzekering gesloten via
een verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Uitleg van gebruikte begrippen
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken, leggen wij enkele begrippen en woorden
uit. Hieronder vindt u de begrippen die voorkomen in deze voorwaarden.
-

-

-

Kampeerauto: de kampeerauto die op uw polisblad staat vermeld, inclusief de onderdelen en
gereedschappen die tot de standaard uitrusting behoren en inclusief de opties die in de fabriek zijn
ingebouwd. Deze opties moeten dan wel als waarde bij de cataloguswaarde zijn opgeteld.
Aanhangwagen: een bagagewagen, toercaravan, vouwwagen, trailer of een ander object, ongeacht
het aantal wielen, dat volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gekoppeld is aan
uw kampeerauto. Of is afgekoppeld maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
Cataloguswaarde: de prijs van uw kampeerauto zoals vermeld in de prijslijst van de fabrikant /
importeur.
Schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief
gevolgschade. Ook als iemand als gevolg hiervan overlijdt.
Schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van onroerende en
roerende zaken, waaronder dieren, inclusief gevolgschade.
Total loss: de dagwaarde van uw kampeerauto ná de schade vermeerderd met de reparatiekosten is
hoger dan de dagwaarde van uw kampeerauto vóór de schade.
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Algemeen
U bepaalt zelf hoe u uw kampeerauto verzekert. Hiervoor maakt u een keuze uit de onderdelen van de
kampeerautoverzekering.
Welke kampeerautoverzekering past bij u?
- Het onderdeel Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Als er schade is ontstaan met of door uw
kampeerauto aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders en u bent daar aansprakelijk
voor, dan heeft u daarvoor de WA verzekering.
- U kunt ervoor kiezen om schade aan uw kampeerauto niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid
(Casco) te verzekeren.
- U kunt uw kampeerautoverzekering uitbreiden met de Ongevallen-inzittenden verzekering en de
Schade-inzittenden verzekering.
In deze voorwaarden leest u wat deze verzekeringen inhouden.

1.

Wie is verzekerd?
Deze verzekering geldt voor de verzekeringnemer en voor anderen die per onderdeel in deze
voorwaarden worden vermeld in het hoofdstuk ‘Wie is verzekerd?’

2.

In welke landen bent u verzekerd?
U bent verzekerd in de landen die op het internationaal verzekeringsbewijs staan en die niet zijn
doorgestreept. Wordt uw kampeerauto vervoerd tussen twee landen die op het internationaal
verzekeringsbewijs staan, dan geldt de verzekering ook.

3.

Welke kampeerauto is verzekerd?
De kampeerauto die op het polisblad staat, is verzekerd.

3.1

Vervangende kampeerauto
Is uw kampeerauto in reparatie, revisie of onderhoud bij een daarvoor ingericht en erkend bedrijf,
dan verzekeren wij ook de vervangende kampeerauto die u gebruikt tijdens de periode van
reparatie, revisie of onderhoud. Dit moet een soortgelijke kampeerauto zijn als uw eigen
kampeerauto.
De vervangende kampeerauto is tijdens deze periode op dezelfde manier verzekerd als uw eigen
kampeerauto.
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4.

Wat valt buiten de verzekering?
Wij betalen geen schadevergoeding als de schade is ontstaan door of tijdens:
- Ander of niet toegestaan gebruik
U gebruikt uw kampeerauto op een andere manier dan u aan ons hebt opgegeven toen u de
verzekering afsloot. Of u gebruikt uw kampeerauto voor iets wat volgens de wet niet mag.
- In beslagname
Uw kampeerauto is in beslag genomen of gevorderd door een overheid.
Ongeldig rijbewijs
De bestuurder van uw kampeerauto heeft geen rijbewijs dat in Nederland geldig is. Of er staan
bepalingen in het rijbewijs waaraan de bestuurder niet voldoet. Of de politie of rechter heeft
besloten dat de bestuurder tijdelijk niet mag rijden.
Er is wel dekking als het rijbewijs uitsluitend ongeldig is door het verstrijken van de
geldigheidstermijn en de bestuurder nog geen 76 jaar is.
Als wij verplicht zijn een uitkering te betalen aan een derde, dan verhalen wij de schade op de
verzekerde die de schade onder invloed heeft veroorzaakt.
- Rijden onder invloed
De bestuurder kan de kampeerauto niet veilig besturen of mag de kampeerauto niet besturen
omdat de bestuurder alcohol, een bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen heeft
gebruikt. We vergoeden ook geen schade als de bestuurder weigert mee te werken aan een
ademtest, urinetest of bloedproef.
Als wij verplicht zijn een uitkering te betalen aan een derde, dan verhalen wij de schade op de
verzekerde die de schade onder invloed heeft veroorzaakt.
- Terreinrijden
U rijdt onnodig met uw kampeerauto op plaatsen waar voor dagelijks gebruik van uw
kampeerauto gewoonlijk niet wordt gereden.
- Verhuur
U verhuurt uw kampeerauto of gebruikt uw kampeerauto om personen tegen betaling te
vervoeren.
- Wedstrijden
U neemt deel aan ritten of wedstrijden, waarbij het om snelheid of behendigheid gaat. Er is wel
dekking als u meedoet aan puzzelritten in Nederland. Deze rit mag niet langer duren dan 24 uur
en de snelheid mag voor de uitslag niet beslissend zijn.

5.

Welke informatie geeft u aan ons door?
Als u de verzekering afsluit, geeft u ons informatie over uw kampeerauto. Onder andere de
catalogus- of dagwaarde, het gewicht en het gebruik van uw kampeerauto. Daarnaast geeft u
informatie over uzelf en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Deze gegevens gebruiken we
voor het berekenen van de premie.
Verandert de informatie die u hebt doorgegeven, dan geeft u dat binnen dertig dagen aan ons
door. Afhankelijk van de wijziging kunnen wij de premie en de inschaling op de bonus-malus tabel
aanpassen op de datum dat de wijziging ingaat.
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6.

Premie
Hoeveel premie u betaalt voor deze verzekering bepalen we ieder jaar opnieuw. We berekenen de
premie met de gegevens die u aan ons doorgeeft en de bonus-malus tabel als die van toepassing is.

6.1

Wanneer geldt de bonus-malus regeling?
Voor de onderdelen Wettelijke Aansprakelijkheid, Beperkt casco en Casco is de premie mede
afhankelijk van het aantal jaren dat u schadevrij hebt gereden. Op het polisblad staat of de bonusmalus regeling voor uw verzekering geldt.

6.2

Hoe werkt een bonus-malus tabel?
Als u de verzekering afsluit, kijken we naar het aantal jaren dat u op dat moment zonder schade
hebt gereden. Dit zijn uw schadevrije jaren. Wij vragen die op bij Roy-data. Dit is een centrale
database waar alle verzekeraars schadevrije jaren van verzekerden doorgeven. Wij gebruiken de
schadevrije jaren om uw B/M trede te bepalen. Bij deze B/M trede hoort een kortingspercentage.
Bij de start van uw verzekering krijgt u een aantal instaptreden. Elk jaar dat u geen schade hebt,
klimt u een trede.
Moeten wij in een verzekeringsjaar wel schadevergoeding(en) betalen, dan gaat u het
eerstvolgende verzekeringsjaar na de schade een aantal treden omlaag. Bij drie of meer schaden in
één verzekeringsjaar gaat u altijd terug naar trede 1.
Als we de schade hebben afgewikkeld nadat het eerstvolgende verzekeringsjaar is ingegaan, dan
hebben wij het recht om met terugwerkende kracht de premie die u meer moet betalen in
rekening te brengen.
Wij informeren u elk jaar over het aantal schadevrije jaren dat u hebt, uw B/M trede, uw
kortingspercentage en de premie die u betaalt. U vindt deze gegevens op uw premienota.

6.3

Wanneer heeft schade geen gevolgen voor uw kortingspercentage en schadevrije jaren?
In onderstaande gevallen heeft een schade geen invloed op uw kortingspercentage en schadevrije
jaren.
- Wij hoeven geen schadevergoeding te betalen en verwachten dat ook niet te doen;
- U betaalt zelf voor de schade. Als wij al voor de schade betaald hebben, moet u ons dat bedrag
terugbetalen, binnen twaalf maanden nadat wij u bericht stuurden over de schadevergoeding.
- Wij hebben betaald voor de schade en hebben dit bedrag teruggekregen van iemand anders of
van een andere verzekeraar omdat u niet aansprakelijk was. Dit geldt ook als we de schade niet
volledig terugkrijgen omdat wij de schadevergoeding betaald hebben op basis van
nieuwwaarde.
- We hebben betaald voor schade omdat we dat moeten door een schaderegelingsovereenkomst
of een wettelijke bepaling, terwijl u niet (mede)schuldig bent aan de schade. Dit geldt ook als
we de uitgekeerde schadde niet kunnen verhalen door een schaderegelingsovereenkomst of
een wettelijke bepaling, terwijl u niet (mede)schuldig bent aan de schade.
- Wij hebben alleen schade aan het interieur van uw kampeerauto vergoed, die is ontstaan door
het vervoer van gewonden en waarvoor u geen vergoeding hebt ontvangen. Zie 2.1 van de
aanvullende voorwaarden dekking Wettelijke Aansprakelijkheid.
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-

-

6.4

We hebben schade betaald ontstaan door een gebeurtenis die valt onder de dekking Beperkt
Casco zoals omschreven in hoofdstuk 2.1 van het onderdeel aanvullende voorwaarden dekking
Beperkt Casco en Casco.
Uit een politierapport of procesverbaal blijkt dat u niet (mede)schuldig bent aan de schade. U
moet de aangifte binnen twee werkdagen na de schade hebben gedaan.
We hoeven alleen een dagvergoeding te betalen bij diefstal van uw kampeerauto.

Bonus-malus regeling kampeerauto
Huidige
B/M-trede

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kortingspercentage

75
75
75
75
75
75
75
70
65
62,5
60
55
50
45
40
30
20
10
0
20% opslag

Toekomstige B/M trede na een
verzekeringsjaar
Zonder
Met 1
Met 2
schade
schade
schaden
20
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

14
13
12
11
10
9
8
7
7
6
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1

8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9

Met 3
of meer
schaden
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

voorwaarden kampeerauto FGD 2021-02

7.

Wat doet u bij schade?

7.1

Uw verplichtingen
Bij een schade hebt u een aantal verplichtingen die we noemen in de algemene voorwaarden
verzekeringen. Daarnaast doet u in de volgende gevallen aangifte bij de politie:
- diefstal;
- verduistering;
- joyriding;
- inbraak;
- vernieling;
- oplichting.
Bij oplichting, verduistering of diefstal geven wij de gegevens van uw kampeerauto door aan de
Stichting Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV). Wij kunnen hiermee door de overheid
erkende organisaties inschakelen om uw kampeerauto terug te vinden en terug te bezorgen.
U kunt zelf ook rechtstreeks de diefstal of vermissing aan de stichting VbV doorgeven via
telefoonnummer 055-7410001 of via www.stichtingvbv.nl.
U kunt zelf ook rechtstreeks de vermissing van uw kampeerauto doorgeven aan de FGD
Alarmcentrale, telefoonnummer 0570-783730.

8.

Wanneer stopt de verzekering?
Naast de in de algemene voorwaarden verzekeringen genoemde gevallen stopt de verzekering van
rechtswege zodra:
- u geen belang meer hebt bij uw kampeerauto. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkoop of inruil
van uw kampeerauto of u brengt uw kampeerauto naar de sloop;
- u niet meer in Nederland woont;
- uw kampeerauto meestal in het buitenland gestald wordt;
- uw kampeerauto een buitenlands kenteken krijgt.

9.

Wanneer mag u de verzekering tijdelijk stoppen?
U mag de verzekering tijdelijk stoppen als u geen eigenaar meer bent van de kampeerauto of uw
kampeerauto is total loss en u wilt niet direct een andere kampeerauto bij ons verzekeren.
Door het tijdelijk stoppen van de verzekering, stopt de dekking. U bent pas weer verzekerd als wij
uw aanvraag geaccepteerd hebben.
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Aanvullende voorwaarden dekking Wettelijke Aansprakelijkheid
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verzekerd.
Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding vragen. Voorwaarde is dan wel
dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u
onrechtmatig hebt gehandeld en schuld hebt.
Een WA dekking is wettelijk verplicht. Deze dekking voldoet aan de eisen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

1.

Wie is verzekerd?
De verzekering geldt voor:
- u, als u degene bent die deze verzekering afsluit;
- de eigenaar van de kampeerauto die op het polisblad staat;
- de bezitter van de kampeerauto die op het polisblad staat. De bezitter gebruikt de kampeerauto
voor zichzelf maar is geen eigenaar;
- de houder van de kampeerauto die op het polisblad staat. De houder gebruikt de kampeerauto
maar is geen eigenaar;
- de bestuurder van de kampeerauto die op het polisblad staat;
- de passagiers van de kampeerauto die op het polisblad staat;
- de werkgever van de personen hierboven vermeld, alleen als hij volgens het Burgerlijk Wetboek
als werkgever aansprakelijk is voor de schade.

2.

Wat is verzekerd?
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de verzekerden voor schade die met
of door uw kampeerauto is veroorzaakt. Hieronder valt ook schade door of met een gekoppelde
aanhangwagen en schade door een afgekoppelde aanhangwagen die nog niet veilig buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen. Schade door afvallende lading van uw kampeerauto of
aanhangwagen valt ook onder de dekking. Schade die is ontstaan tijdens het laden en lossen is niet
verzekerd.

2.1

Wat is nog meer verzekerd?
Schade aan een ander motorrijtuig van uzelf
U bent verzekerd voor schade die u met uw kampeerauto veroorzaakt aan een ander motorrijtuig
van uzelf. Dit moet een motorrijtuig zijn in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen. Wij betalen dan geen gevolgschade en geen bedrijfsschade.
Wij betalen de schade niet als de schade op basis van een regeling, wet of een andere verzekering
al wordt betaald.
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Schade door vervoer van gewonden
Als u kosteloos gewonde mensen hebt vervoerd en het interieur van uw kampeerauto is daardoor
verontreinigd, dan vergoeden wij de kosten om het interieur van uw kampeerauto schoon te
maken of te herstellen.
Zaken passagiers
U bent verzekerd voor schade aan persoonlijke zaken van passagiers. Voorwaarde is dat uw
kampeerauto ook beschadigd is tijdens de gebeurtenis.
Ongevallen Inzittenden
De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid heeft standaard een ongevallen inzittenden dekking. Dit
onderdeel verzekert de inzittenden van uw kampeerauto. Bij blijvende invaliditeit of overlijden
ontvangen zij of hun nabestaanden een schadevergoeding.
De aanvullende voorwaarden Ongevallen Inzittenden zijn op deze dekking van toepassing.
Wat is verzekerd?
Er zijn standaard vijf zitplaatsen verzekerd, tenzij anders op het polisblad vermeld.
Per verzekerde zitplaats gelden de volgende verzekerde bedragen:
- bij overlijden: € 2.500,00
- bij blijvende invaliditeit: € 5.000,00.
Wilt u andere verzekerde bedragen, dan kunt u een aanvullende verzekering Ongevallen
Inzittenden afsluiten. Als u dat gedaan hebt, is dat op het polisblad vermeld. Bovengenoemde
bedragen zijn in dat geval een aanvulling op de op het polisblad vermelde verzekerde bedragen.

3.

Wat valt buiten de verzekering?
Wij betalen geen schadevergoeding als u aansprakelijk bent voor schade:
- aan uw kampeerauto;
- aan spullen die in uw kampeerauto liggen en/of zaken die u met uw kampeerauto vervoert;
- aan spullen die u gebruikt via een leen-, huur- of andere overeenkomst;
- veroorzaakt door iemand die door diefstal of geweldpleging uw kampeerauto gebruikt;
- aan vervoerde personen die zich op of in uw kampeerauto of daaraan gekoppelde
aanhangwagen bevinden op een plaats die daarvoor niet bedoeld is.

4.

Wat vergoeden wij?
Bij schade waarvoor u aansprakelijk bent, vergoeden wij per gebeurtenis tot maximaal het
verzekerde bedrag voor alle verzekerden tezamen.
Als de schade is ontstaan in een land waar de verzekering dekking geeft en waar een hoger
verzekerd bedrag verplicht is volgens een wet of wettelijke verplichting, dan vergoeden wij dat
hogere bedrag.
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4.1

Kosten
Als u kosten hebt gemaakt om schade te voorkomen of om schade te beperken, dan vergoeden wij
die kosten. U moet dan aansprakelijk zijn voor de schade en de aansprakelijkheid moet gedekt zijn
op uw verzekering. Wij vergoeden in dat geval per gebeurtenis maximaal één keer het verzekerde
bedrag.

4.2

Zekerheidstelling
Als een overheid het stellen van een zekerheid van u eist om een beslag op uw kampeerauto of een
u opgelegde vrijheidsbeperking op te heffen, betalen wij maximaal € 50.000,00 voor alle
verzekerden tezamen.
Zodra de zekerheidstelling wordt vrijgegeven, hebben alleen wij het recht daarover te beschikken.
U bent verplicht alle medewerking te verlenen om terugbetaling te krijgen.

4.3

Proceskosten en wettelijke rente
Eventueel vergoeden wij boven het verzekerde bedrag:
- de kosten voor rechtskundige hulp of proceskosten. Wij moeten u dan wel toestemming
hebben gegeven deze kosten te maken;
- de wettelijke rente over de schade die onder de dekking van de verzekering valt.

5.

Wie beoordeelt de aansprakelijkheid en schade?
Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk bent gesteld. Als u aansprakelijk bent en u dekking hebt,
vergoeden wij de schade. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent, vergoeden wij de schade die u
veroorzaakt hebt ook gedeeltelijk. Daarnaast beoordelen wij de schaderegeling en stellen wij de
schade vast.
Wij mogen benadeelden rechtstreeks schadeloos stellen en schikkingen met hen aangaan. We
houden daarbij rekening met uw belangen.

5.1

Wanneer kunnen wij een schadevergoeding verhalen?
Wij kunnen schadevergoeding en kosten verhalen als er volgens de polisvoorwaarden een
uitsluiting geldt en wij volgens de wet toch een schadevergoeding moeten betalen. Wij kunnen de
schadevergoeding dan op u verhalen.
Als u niet wist dat het gebeurde en er valt u niets te verwijten, dan verhalen wij geen
schadevergoeding en kosten.
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6.

Wanneer krijgt u hulp na een ongeval?
U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding als uw kampeerauto of de aanhangwagen die
eraan hangt, niet meer kan rijden door een ongeval, brand, diefstal of onverwachte gebeurtenis
van buitenaf. Dit geldt ook als u of een passagier de kampeerauto niet meer kan of mag besturen
als gevolg van een ongeval.
U krijgt geen hulp of kostenvergoeding, als u door pech niet meer kunt rijden.
U krijgt ook geen hulp als u uw kampeerauto gebruikt als taxi of als u uw kampeerauto verhuurt.

6.1

Wat zijn de voorwaarden voor hulp?
- Het recht op hulp en kostenvergoeding kunt u aantonen met de Verzekeraarshulpkaart. Deze is
onderdeel van het internationaal verzekeringsbewijs.
- De hulpverlening is tot stand gekomen en/of de kosten zijn gemaakt in overleg met en na
instemming van de FGD Alarmcentrale, telefoonnummer 0570-783730.
- De hulp kan worden verleend en de hulp wordt niet verhinderd door bijvoorbeeld
oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuur- of kernramp.

6.2

Welke hulp krijgt u in Nederland?
Bij een ongeval in Nederland regelt de FGD Alarmcentrale:
- De berging en het vervoer van uw beschadigde kampeerauto en/of aanhangwagen. U bepaalt
zelf naar welk adres in Nederland uw kampeerauto en/of aanhangwagen worden gebracht.
- Het vervoer van de bestuurder en passagiers met hun bagage naar een adres in Nederland. U
bepaalt zelf welk adres dat is.

6.3

Welke hulp krijgt u in het buitenland?
Bij een ongeval buiten Nederland en binnen de landen waarin de verzekering geldt, houdt de
hulpverlening in:
- het vergoeden van de noodzakelijke kosten voor berging en vervoer van uw beschadigde
kampeerauto en aanhangwagen naar de dichtstbijzijnde garage, waar de schade aan uw
kampeerauto kan worden beoordeeld en eventueel hersteld;
- het vervoer van uw beschadigde kampeerauto en aanhangwagen naar een adres in Nederland.
U bepaalt zelf welk adres dat is. Dat doen we als de buitenlandse garage uw kampeerauto niet
binnen vier werkdagen zo kan repareren, dat het veilig is ermee te gaan rijden en terug te gaan.
En de kosten van het vervoer lager zijn dan de dagwaarde van uw kampeerauto;
- het regelen van de invoering en sloop in het betreffende land en het betalen van de
sloopkosten als de kosten van vervoer hoger zijn dan de waarde van uw beschadigde
kampeerauto;
- het vergoeden van de kosten om uzelf en uw passagiers met hun bagage naar een adres in
Nederland te vervoeren als zoals hierboven beschreven niet met de beschadigde kampeerauto
teruggereden kan worden.
De kosten worden vergoed, als u op de volgende manier terugreist:
- U neemt een taxi naar het treinstation dat het dichtstbij is.
- U reist met de trein in de tweede klasse naar een treinstation in Nederland dat het dichtstbij
het adres is waar u naar toe wilt.
- U neemt een taxi vanaf het treinstation in Nederland naar het adres waar u naartoe wilt.
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Aanvullende voorwaarden dekking Beperkt Casco en Casco
U kunt ervoor kiezen om schade aan uw kampeerauto beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Casco)
te verzekeren. Als u dat gedaan hebt, is dat op het polisblad vermeld.
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder de dekking Beperkt Casco en Casco is verzekerd.

1.

Wie is verzekerd?
De verzekering geldt voor u, als u degene bent die deze verzekering afsluit.

2.

Wat is verzekerd?
Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade aan of verlies van de kampeerauto die op het
polisblad staat, inclusief verzekerde accessoires en inventaris.
Welke accessoires horen bij uw kampeerauto?
Bij uw kampeerauto horen alle onderdelen en gereedschappen die onder de standaard uitrusting
van de kampeerauto vallen, inclusief de opties die in de fabriek zijn ingebouwd. Ook aan de
kampeerauto gemonteerde diefstalpreventiemiddelen behoren bij de accessoires.
Welke spullen horen niet bij de accessoires?
- zendapparatuur en ontvangstapparatuur, bijvoorbeeld een mobiele telefoon of scanner;
- draagbare apparaten die u ook buiten de kampeerauto kunt gebruiken, bijvoorbeeld radio,
mp3-speler, dvd-speler of tablet;
- draagbare navigatie die u ook buiten de kampeerauto kunt gebruiken;
Zijn deze spullen uitdrukkelijk meeverzekerd, dan vallen ze wel onder de accessoires.
- accessoires die wettelijk niet zijn toegestaan.
Welke inventaris hoort bij uw kampeerauto?
Bij de inventaris horen alle spullen die horen bij uw particuliere huishouding en die in uw
kampeerauto liggen.
Welke spullen horen niet bij de inventaris?
- geld, geldswaardig papier, reis- en andere documenten;
- horloges, (zonne)brillen, contactlenzen en prothesen;
- planten, dieren, voer- en vaartuigen en onderdelen daarvan;
- camera’s, audiovisuele- en computerapparatuur, sieraden en andere kostbaarheden.

2.1

Welke gebeurtenissen vallen onder de Beperkt Casco dekking?
Hebt u gekozen voor een Beperkt Casco dekking, dan is dat op het polisblad vermeld.
Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door:
- brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
- diefstal, braak, verduistering, joyriding of een poging daartoe. Ook schade die tijdens het plegen
ervan is ontstaan of schade ontstaan in de periode dat uw kampeerauto door het plegen ervan
buiten uw beheer was, valt onder de dekking;
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-

-

ruitschade: schade door breken of barsten van de voor-, achter- of zijruit en van glas van
zonnedaken en panoramische daken van uw kampeerauto. Ruitschade is alleen gedekt als er
geen andere schade aan uw kampeerauto is ontstaan;
storm: met storm bedoelen we een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde. Dat is
windkracht 7 of meer;
overstroming, lawine, aardverschuiving of een andere natuurramp;
inslag van hagelstenen op de carrosserie;
botsing van de rijdende kampeerauto met vogels, loslopende dieren of overstekend wild;
relletjes of opstootjes;
een luchtvaartuig of delen daarvan raken uw kampeerauto. Of er valt iets uit een luchtvaartuig
op uw kampeerauto;
een gevaar van buitenaf tijdens het vervoer van uw kampeerauto door een
transportondernemer. Maar niet voor schade die ontstaat tijdens takelen en slepen. En ook niet
voor schrammen, krassen of lakschade.

2.2

Welke gebeurtenissen vallen onder de Casco dekking?
Hebt u gekozen voor een Casco dekking, dan is dat op het polisblad vermeld.
Onder deze dekking betalen we voor schade ontstaan door:
- alle gebeurtenissen genoemd onder Beperkt Casco dekking;
- botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken van uw kampeerauto, ook als dit een
gevolg is van eigen gebrek. Bij eigen gebrek vergoeden wij uitsluitend de vervolgschade;
- een onverwachte gebeurtenis van buitenaf, ook als die het gevolg is van eigen gebrek. Bij eigen
gebrek vergoeden wij uitsluitend de vervolgschade.

2.3

Hulpverlening na pech in het buitenland
Bij Casco dekking heeft u recht op extra hulp buiten Nederland, in de landen waarvoor de
verzekering geldt. Dit in aanvulling op de hulp die u krijgt volgens de aanvullende voorwaarden
dekking Wettelijke Aansprakelijkheid, hoofdstuk 6.3
Welke hulp krijgt u in het buitenland?
U moet het recht op hulp kunnen aantonen met de Verzekeraarshulpkaart. Deze is onderdeel van
het internationaal verzekeringsbewijs. Of het recht op hulp moet blijken uit een ander document.
Kan uw kampeerauto door een mechanisch gebrek niet meer verder rijden, dan behandelen we dat
als een ongeval.
We vergoeden bovendien de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg. De kosten van
onderdelen vallen hier niet onder. Ook de kosten van reparatie in een garage vallen hier buiten.
Als onderdelen, die noodzakelijk zijn om uw kampeerauto weer rijklaar te maken, ter plaatse niet
of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn, vergoeden we ook kosten van het bestellen en verzenden
van deze onderdelen. De kosten van de onderdelen zelf vallen hier niet onder. Wij kunnen deze
kosten zo nodig wel voorschieten.
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3.

Wat valt buiten de verzekering?
Wij betalen geen schadevergoeding als uw sleutels zijn gestolen of vermist en u hebt geen
maatregelen genomen die passend zijn om te voorkomen dat u uw kampeerauto kwijtraakt
doordat deze sleutels worden gebruikt. Onder sleutels verstaan wij alle middelen die bedoeld zijn
om de deuren van uw kampeerauto te openen en/of de motor mee te starten.
Is de schade ontstaan door een gebeurtenis zoals omschreven onder Algemeen hoofdstuk 4 dan
betalen wij wel voor uw schade als u niet wist dat het gebeurde en er valt u niets te verwijten.

4.

Eigen risico
Iedere keer als u schade hebt, betaalt u zelf een deel van de schade. Dit is het eigen risico.

4.1

Wat is het eigen risico bij Casco dekking?
- Het eigen risico is € 135,00 per gebeurtenis, tenzij een ander eigen risico op het polisblad staat.
- Als de bestuurder op het moment van schade jonger is dan 24 jaar, geldt een (extra) eigen risico
van € 65,00. Bij schade aan de inventaris bedraagt het eigen risico € 75,00 per gebeurtenis.

4.2

Wat is het eigen risico bij Beperkt Casco dekking?
- Het eigen risico is € 135,00 per gebeurtenis, tenzij een ander eigen risico op het polisblad staat.
- Bij schade aan de inventaris bedraagt het eigen risico € 75,00 per gebeurtenis.

4.3

Wanneer brengen wij u geen eigen risico in rekening?
Op de volgende vergoedingen brengen wij u geen eigen risico in rekening.
- Bij hulpverlening na pech in het buitenland, op de vergoeding van noodzakelijke kosten van
hulp langs de weg. Zie hoofdstuk 2.3.
- Op de dagvergoeding bij diefstal van uw kampeerauto. Zie hoofdstuk 5.3.
- Op de vergoeding van diefstal van de autosleutels. Zie hoofdstuk 5.3.

4.4

Wanneer betaalt u een lager eigen risico?
In de volgende situatie betaalt u een lager eigen risico.
- Laat u de schade repareren door een reparatiebedrijf waarmee wij samenwerken, dan
verminderen wij het eigen risico met € 135,00.
Dit doen we niet, als de reparatie uitsluitend om het vervangen van één of meer ruiten gaat. Of
als het arbeidsloon van de reparatie minder dan € 65,00 exclusief btw is.
- Is uw ruit kapot en laat u het vervangen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken, dan
verminderen wij het eigen risico met € 70,00. Gaat het om ruitreparatie, dus zonder vervanging,
dan betaalt u geen eigen risico.
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5.

Wat zijn de regels bij schade?
Laat ons de schade onderzoeken. Wij kunnen één of meer experts inschakelen om de
schadevergoeding te bepalen. Als deze experts informatie van u vragen, bent u verplicht die
informatie te geven.
U mag ook zelf een expert inschakelen. De kosten daarvan betaalt u zelf.
In dat geval stellen beide experts de schade vast. Komt de schadevaststelling tussen beide experts
niet overeen dan benoemen zij een derde expert. De derde expert stelt het schadebedrag vast. Hij
blijft daarbij tussen de schadebedragen die de beide andere experts hebben vastgesteld. De
beslissing van de derde expert is bindend.

5.1

Oplichting, verduistering, diefstal
Bij oplichting, verduistering of diefstal geven wij de gegevens van uw kampeerauto aan de Stichting
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Wij kunnen hiermee door de overheid erkende
organisaties inschakelen om uw kampeerauto terug te vinden en terug te bezorgen.
U kunt zelf ook rechtstreeks de vermissing van uw kampeerauto doorgeven aan de FGD
Alarmcentrale, telefoonnummer 0570-783730.
U hebt recht op schadevergoeding als uw kampeerauto binnen 30 dagen niet teruggevonden is en
u het eigendom van uw kampeerauto aan ons hebt overgedragen. Dat geldt ook voor accessoires
en eventueel andere zaken die u hebt verzekerd.

5.2

Total loss
Is uw kampeerauto total loss dan hebt u recht op schadevergoeding als u het eigendom van uw
kampeerauto aan ons of aan een door ons aangewezen partij hebt overgedragen. Dat geldt ook
voor accessoires en eventueel andere voorzieningen die u hebt verzekerd.
Daarbij bent u verplicht aan ons of aan een door ons aangewezen partij te overhandigen:
- alle delen van het kentekenbewijs van uw kampeerauto;
- de sleutels.

5.3

Extra vergoedingen
Bij een gedekte gebeurtenis vergoeden wij boven het verzekerde bedrag:
- schade aan op of in uw kampeerauto aangebrachte belettering en/of betimmering tot maximaal
een bedrag van € 1.000,00;
- kosten van berging en eventueel vervoer naar een dichtstbijzijnde garage. Wij doen dit alleen
als u geen beroep kunt doen op de dekking die valt onder hoofdstuk 6 van het onderdeel
Aanvullende voorwaarden dekking Wettelijke Aansprakelijkheid;
- kosten die aan u worden doorbelast bij averij grosse. Hiervan is sprake als uw kampeerauto
werd vervoerd op een vaartuig dat in een noodsituatie kwam en daarbij kosten zijn gemaakt om
het vaartuig, de lading en de opvarenden te redden;
- € 15,00 voor iedere dag dat uw kampeerauto na diefstal, verduistering of joyriding nog niet is
teruggevonden. U krijgt deze vergoeding voor maximaal 30 dagen;
- Kosten om de sloten van uw kampeerauto te wijzigen of als dat niet mogelijk is de kosten om de
sloten van uw kampeerauto te vervangen. Wij doen dat als u met geweld bent beroofd van uw
autosleutels of als uw autosleutels zijn gestolen en er daarbij braakschade is ontstaan.
U bent verplicht om aangifte te doen van deze diefstal of beroving. In het proces-verbaal
18

voorwaarden kampeerauto FGD 2021-02

moeten de autosleutels afzonderlijk vermeld worden.
Onder autosleutels verstaan wij alle mechanische of elektronische middelen die bedoeld zijn om
de portieren van uw kampeerauto te openen en/of de motor te starten.
Wij vergoeden maximaal 3% van het verzekerde bedrag van de Casco of Beperkt Casco dekking.
5.4

Nieuwwaarderegeling
De nieuwwaarderegeling van één jaar hoort standaard bij uw kampeerautoverzekering als u
gekozen hebt voor een Casco dekking.
Bij vaststelling van de schadevergoeding is de nieuwwaarderegeling van toepassing als aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan.
- Uw kampeerauto was nieuw toen deel 1 van het kentekenbewijs in Nederland werd afgegeven.
- Uw kampeerauto gebruikt u alleen privé, niet voor verhuur- en leasedoeleinden.
- U hebt gekozen voor een Casco dekking.
- Het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad is niet meer dan € 85.000,00 exclusief btw.
- De schade is ontstaan binnen zesendertig maanden na afgifte van deel 1 van het
kentekenbewijs.
Hoe stellen wij de waarde van uw kampeerauto volgens de nieuwwaarderegeling vast?
Bij schade vergoeden wij de cataloguswaarde, inclusief de gangbare afleveringskosten, de kosten
van afgifte deel 1 van het kentekenbewijs en de verwijderingsbijdrage, verminderd met 1,5% over
de eerste € 12.500,00 en met 2% over het meerdere voor elke maand na het verstrijken van de
twaalf maanden na afgifte van deel 1 van het kentekenbewijs.
Als de reparatiekosten hoger zijn dan twee derde van de vastgestelde waarde dan vergoeden wij
de vastgestelde waarde verminderd met de restantwaarde.
De nieuwwaarderegeling geldt niet voor de vervangende kampeerauto, zoals vermeld in het
onderdeel Algemeen, hoofdstuk 3.1.
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6.

Wat zijn de regels bij bepaling van de schadevergoeding?
Als u schade meldt, doen wij het volgende:
- We stellen vast hoe groot de schade is.
- We stellen vast wat uw kampeerauto waard was vóórdat u schade kreeg.
- We stellen vast of uw kampeerauto het nog waard is om gerepareerd te worden en of uw
kampeerauto nog gerepareerd kán worden.
Met deze informatie bepalen we de kosten van de reparatie of bepalen we dat uw kampeerauto
total loss is.

6.1

Wat vergoeden wij?
Wij vergoeden de reparatiekosten als die lager zijn dan de dagwaarde van uw kampeerauto
verminderd met de restantwaarde op het moment van de schade.
Bij total loss vergoeden wij de dagwaarde van uw kampeerauto verminderd met de restantwaarde
op het moment van de schade. Dit doen wij ook bij diefstal en verduistering van uw kampeerauto.
Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad voor het gedekte risico is
vermeld. De vergoeding kan hoger zijn als u recht hebt op extra vergoeding zoals beschreven in
hoofdstuk 5.3 of als de nieuwwaarderegeling van toepassing is.
De vergoeding is exclusief btw als de premie voor de Casco of Beperkt Casco dekking is berekend
op basis van het opgegeven verzekerde bedrag exclusief btw en/of als de eigenaar van de
kampeerauto recht heeft op vooraftrek btw.
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Aanvullende voorwaarden Ongevallen Inzittenden
U kunt ervoor kiezen een Ongevallen Inzittenden dekking af te sluiten. Als u dat gedaan hebt, is dat op
het polisblad vermeld.
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder deze dekking is verzekerd.
Op deze dekking zijn de voorwaarden van de FGD Ongevallenverzekering van toepassing.
Deze voorwaarden kunt u bij ons opvragen of nalezen op onze website
https://www.fgdassuradeuren.nl/polisvoorwaarden/ onder het kopje Particulier.
Onderstaande bepalingen zijn een aanvulling daarop.

1.

Wie is verzekerd?
De bestuurder en passagiers van de kampeerauto die op het polisblad staat of van de vervangende
kampeerauto omdat de kampeerauto die op het polisblad staat wordt gerepareerd. Zij zijn alleen
verzekerd als de eigenaar van de kampeerauto het goedvindt dat zij in de kampeerauto rijden.
Als de kampeerauto een bestelauto is, vallen de personen die hiermee vervoerd worden en zich
buiten de bestuurderscabine bevinden, buiten de dekking.

2.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering geeft recht op een vergoeding als u door een ongeval overlijdt, geheel of
gedeeltelijk invalide blijft of kosten voor geneeskundige behandeling hebt gemaakt.
Onder ongeval verstaan we een gebeurtenis waardoor medisch vast te stellen schade aan het
lichaam ontstaat. De schade moet het gevolg zijn van geweld dat onverwacht gebeurt, rechtstreeks
op het lichaam inwerkt en van buiten komt.
De dekking geldt ook als u:
- in- of uitstapt;
- tankt of uw ruiten schoonmaakt;
- onderweg een noodreparatie uitvoert, laat uitvoeren of daarbij helpt;
- uw kampeerauto aanduwt;
- onderweg hulp verleent aan medeweggebruikers.
Schade ontstaan tijdens laad- of loswerkzaamheden die verband houden met goederenvervoer valt
buiten de dekking.

3.

Schade

3.1

Wat betalen we bij overlijden?
Overlijdt u door een ongeval, dan betalen wij per verzekerde zitplaats het verzekerde bedrag dat
op het polisblad staat. Wij betalen de uitkering aan uw wettelijke erfgenamen. Wij betalen de
uitkering nooit aan de Staat der Nederlanden.
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3.2

Wat betalen we bij invaliditeit?
Wij keren een bedrag uit als u aan een ongeval invaliditeit overhoudt. Het bedrag dat wij betalen is
een percentage van het per verzekerde zitplaats verzekerde bedrag dat op het polisblad staat.
- Bij invaliditeit tot en met 25% betalen wij 25%.
- Bij invaliditeit tot en met 50% betalen wij 25% plus twee keer het invaliditeitspercentage boven
de 25%.
- Bij invaliditeit boven de 50% betalen wij 75% plus drie keer het invaliditeitspercentage boven de
50%.
- Bij 100% invaliditeit betalen wij dus 225% van het verzekerde bedrag.
Bij vaststelling van het invaliditeitspercentage houden we geen rekening met het beroep van de
verzekerde.

3.3

Welke geneeskundige kosten betalen we?
Wij betalen kosten van geneeskundige behandeling tot maximaal het per verzekerde zitplaats
verzekerde bedrag dat op het polisblad staat.
Geneeskundige kosten die wij vergoeden:
- arbeidsloon van artsen en tandartsen;
- behandeling, waaronder ook poliklinisch, en verpleging in een ziekenhuis of particuliere
verpleeginrichting, inclusief medicijnen en verbandmiddelen;
- vervoer per taxi of ambulance van en naar een arts of ziekenhuis. Deze kosten vergoeden we
alleen als u om medische redenen niet anders vervoerd kunt worden;
- eenmalige aanschaf van een prothese als u door het ongeval een lichaamsdeel bent verloren.
Een gebitsprothese vergoeden wij niet;
- eenmalige aanschaf van een invalidenwagen of een (blinden)geleidehond;
We vergoeden geen kosten als we dat op basis van een regeling of wet niet mogen doen.

3.4

Wat betalen we als uw bagage is beschadigd?
Als uw bagage is beschadigd of verloren is gegaan, betalen wij maximaal € 1.250,00 voor alle
verzekerden tezamen. Wij betalen de reparatiekosten. Als reparatie niet mogelijk is of als uw
bagage het niet meer waard is om gerepareerd te worden, betalen we de waarde op het moment
van schade verminderd met de restantwaarde van uw bagage.
Als de vergoeding hoger zou zijn dan het maximum bedrag van € 1.250,00 dan verlagen we de
uitkering per verzekerde naar evenredigheid.

3.5

Wat doen we als er meer personen in de kampeerauto zitten dan verzekerde zitplaatsen?
Als er op het moment van een ongeval meer personen in uw kampeerauto zitten dan het aantal
verzekerde zitplaatsen, dan verlagen we de uitkering per verzekerde naar evenredigheid.
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Aanvullende voorwaarden Schade Inzittenden
U kunt ervoor kiezen een Schade Inzittenden dekking af te sluiten. Als u dat gedaan hebt, is dat op het
polisblad vermeld.
In dit onderdeel leest u wat er wel en niet onder deze dekking is verzekerd.

1.

Wie is verzekerd?
Verzekerd zijn de bestuurder en de passagiers die:
- op een officiële zitplaats in de kampeerauto zitten.
- in of uit de kampeerauto stappen.
- door een gebeurtenis met de kampeerauto zijn uitgestapt en zich op de openbare weg, in de
directe omgeving van de kampeerauto bevinden.
- voor het uitvoeren van een noodreparatie uit de kampeerauto zijn gestapt en zich op de
openbare weg, in de directe omgeving van de kampeerauto bevinden.
- Uit de kampeerauto zijn gestapt om bij een tankstation te tanken of ruiten schoon te maken.

2.

Wat is verzekerd?
U bent verzekerd tegen financiële gevolgen van letselschade en schade aan uw bezittingen door
een ongeval bij deelname aan het verkeer. Onder bezittingen vallen niet motorrijtuigen,
aanhangers, vaartuigen en zaken bestemd voor de handel.
Onder ongeval verstaan we een gebeurtenis waardoor medisch vast te stellen schade aan het
lichaam ontstaat. De schade moet het gevolg zijn van geweld dat onverwacht gebeurt, rechtstreeks
op het lichaam inwerkt en van buiten komt.
Aan een ongeval stellen wij gelijk:
- Verdrinking, tyfus, paratyfus en de ziekte van Weil doordat u met de kampeerauto in het water
terecht bent gekomen;
- Verhongering, uitdroging, uitputting wanneer u geïsoleerd bent geraakt met de kampeerauto;
- Een infectie, bloedvergiftiging en andere ziekten die worden veroorzaakt doordat ziektekiemen
binnendringen in het letsel;
- Lichamelijk functionele beperkingen als gevolg van een whiplash.

3.

Schade

3.1

Welke schade vergoeden wij?
Raakt u gewond of komt u te overlijden, dan vergoeden wij de schade op basis van de betreffende
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

3.2

Hoe stellen we de uitkering vast?
Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag, dan verdelen wij het schadebedrag naar
verhouding over de inzittenden en/of ander betrokkenen die recht hebben op een schadebedrag.
Hierbij houden wij rekening met de mate van schade die zij hebben opgelopen.
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Het niet dragen van een autogordel zien wij als eigen schuld. Dit kan invloed hebben op het
schadebedrag dat wij vergoeden.
Wij betalen geen schadevergoeding als u recht hebt op vergoeding door een andere verzekering.
Het maakt daarbij niet uit of u deze andere verzekering op een eerdere of latere datum is
afgesloten. Ook betalen wij niet als u uit een andere voorziening recht hebt op vergoeding van de
schade.
3.3

Wat betalen we?
We betalen per ongeval maximaal het verzekerde bedrag dat op het polisblad vermeld staat voor
alle verzekerden tezamen.
Wij betalen de uitkering aan de verzekerde personen die bij het ongeval betrokken zijn of aan hun
wettelijke erfgenamen.
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