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Clausules

Clausules
De onderstaande clausules zijn slechts van toepassing voor zover daarvan op het polisblad melding is gemaakt.
Clausule 01:
Financiering
De kampeerauto is gefinancierd. Eventuele premierestitutie bij beëindiging van de verzekering en vergoeding
van cascoschade zullen geschieden aan de financier. De door deze gegeven kwijting geldt zowel ten opzichte
van verzekeraar als van verzekerde. Verzekeraar geeft de financier zo spoedig mogelijk kennis van wijziging of
beëindiging van de verzekering.

Clausule 10:
BTW
Bij alle in de voorwaarden bedoelde waardeaanduidingen is bedoeld de waarde inclusief BTW. Bij vergoeding van
cascoschade wordt geen BTW vergoed.

Clausule 14 :
Bonus/malus-regeling
Het bepaalde in artikel 7 is niet op deze verzekering van toepassing.

Clausule 15 :
Verhuur zonder chauffeur
In afwijking van artikel 4a.2 is de verzekering van kracht tijdens verhuur van de kampeerauto zonder chauffeur.

Clausule 52:
Diefstalpreventie
Op straffe van verlies van recht op schadevergoeding in verband met (poging tot) diefstal of vandalisme dient de
verzekerde kampeerauto 's nachts (tussen de tijdstippen van zonsondergang en zonsopgang) in een afgesloten
ruimte te zijn gestald. Dit geldt in ieder geval op het woonadres van verzekerde.
Toelichting:
Als verzekerde met de kampeerauto niet op het woonadres verblijft, bijvoorbeeld wegens visite of vakantie, mag
de kampeerauto buiten gestald zijn als er redelijkerwijs geen stallingsmogelijkheid in een afgesloten ruimte is.

Clausule 71:
Alarm
De vergoeding van diefstalschade zoals genoemd in artikel 11a.2 vindt uitsluitend plaats indien vastgesteld wordt
dat de door verzekeraar verlangde SCM- goedgekeurde elektronische beveiligingsinstallatie in werking is gesteld.

Clausule 75:
Diefstalbeveiliging klasse 1
Het op deze polis verzekerde motorrijtuig dient voorzien te zijn van een door de SCM goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 1, dan wel een door verzekeraar geaccepteerd, gelijkwaardig af-fabriek systeem welke door een
SCM erkende installateur, af-fabriek of af-importeur is ingebouwd.
Verzekeringnemer dient op verzoek van verzekeraar in geval van schade door diefstal, joyriding of pogingen
daartoe aan te tonen dat het vereiste beveiligingssysteem aanwezig is en op de voorgeschreven wijze wordt
onderhouden. Het beveiligingssysteem dient ten tijde van de schadegebeurtenis in werking te zijn gesteld en
het motorrijtuig dient deugdelijk te zijn afgesloten.
Indien aan deze verplichtingen niet is voldaan vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

Clausule 76:
Diefstalbeveiliging klasse 2
Het op deze polis verzekerde motorrijtuig dient voorzien te zijn van een door de SCM goedgekeurd
beveiligingssysteem klasse 2, dan wel een door verzekeraar geaccepteerd, gelijkwaardig af-fabriek systeem
welke door een SCM erkende installateur, af-fabriek of af-importeur is ingebouwd.
Verzekeringnemer dient op verzoek van verzekeraar in geval van schade door diefstal, joyriding of pogingen
daartoe aan te tonen dat het vereiste beveiligingssysteem aanwezig is en op de voorgeschreven wijze wordt
onderhouden. Het beveiligingssysteem dient ten tijde van de schadegebeurtenis in werking te zijn gesteld en h
et motorrijtuig dient deugdelijk te zijn afgesloten. Indien aan deze verplichtingen niet is voldaan vervalt elk recht
op uitkering ter zake van die schade.
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Clausule 77:
Diefstalbeveiliging klasse 3
Het op deze polis verzekerde motorrijtuig dient voorzien te zijn van een door de SCM goedgekeurd
beveiligingssysteem klasse 3, dan wel een door verzekeraar geaccepteerd, gelijkwaardig af-fabriek systeem
welke door een SCM erkende installateur, af-fabriek of af-importeur is ingebouwd.
Verzekeringnemer dient op verzoek van verzekeraar in geval van schade door diefstal, joyriding of pogingen
daartoe aan te tonen dat het vereiste beveiligingssysteem aanwezig is en op de voorgeschreven wijze wordt
onderhouden. Het beveiligingssysteem dient ten tijde van de schadegebeurtenis in werking te zijn gesteld en
het motorrijtuig dient deugdelijk te zijn afgesloten.
Indien aan deze verplichtingen niet is voldaan vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

Clausule 78:
Diefstalbeveiliging Bearlocksysteem
Het op deze polis verzekerde motorrijtuig dient voorzien te zijn van een Bearlock beveiligingssysteem die door
een daarvoor erkende installateur is ingebouwd.
Verzekeringnemer dient op verzoek van verzekeraar in geval van schade door diefstal, joyriding of pogingen
daartoe aan te tonen dat het vereiste beveiligingssysteem aanwezig is door middel van een geldig inbouwcertificaat en op de voorgeschreven wijze wordt onderhouden. Het beveiligingssysteem dient ten tijde van de
schadegebeurtenis in werking te zijn gesteld en het motorrijtuig dient deugdelijk te zijn afgesloten.
Indien aan deze verplichtingen niet is voldaan vervalt elk recht op uitkering ter zake van die schade.

Clausule 79:
Diefstal beveiligingklasse 4/5
Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat het verzekerde motorrijtuig is voorzien van een SCMgoedgekeurde alarminstallatie conform klasse 4 of 5 (met als basis een klasse 3 systeem), dan wel een gelijkwaardig (af-fabriek) systeem.
Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig door of ten gevolge van diefstal van het gehele motorrijtuig of
joyriding, resp. poging daartoe, bestaat uitsluitend cascodekking wanneer ten tijde van de gebeurtenis de
alarminstallatie respectievelijk het voertuigvolgsysteem in werking was gesteld en het verzekerde motorrijtuig
deugdelijk werd afgesloten.
Abonnement t.b.v. doormelding naar een alarmcentrale:
Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een abonnement dient te zijn
afgesloten (en in stand gehouden wordt) ten behoeve van de doormelding naar een (particuliere)
alarmcentrale.
In geval van diefstal van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding uit
hoofde van de cascodekking, indien blijkt dat:
Doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van een dergelijk abonnement,
Doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke, opschorting van de dienstverlening
voortvloeiende uit het abonnement c.q. in geval van voortijdige beëindiging van dit abonnement.
Deze beperking geldt eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van
een opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement dat ten behoeve van de doormelding met de
GSM-netwerkprovider is afgesloten.
Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart:
Indien het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, behoudt
verzekeraar zich het recht voor niet tot uitkering van de schadepenningen over te gaan indien verzekerde deze
kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de betreffende kaart in het motorrijtuig, niet
aan verzekeraar kan overhandigen.
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Clausule 80:
Diefstalbeveiliging klasse 4
Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat het verzekerde motorrijtuig is voorzien van een SCM
goedgekeurd beveiligingssysteem conform klasse 4 (met als basis een klasse 1 systeem), dan wel een gelijkwaardig (af-fabriek) systeem.
Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig door of ten gevolge van diefstal van het gehele motorrijtuig of
joyriding, resp. poging daartoe, bestaat uitsluitend cascodekking wanneer ten tijde van de gebeurtenis het
beveiligingssysteem respectievelijk het voertuigvolgsysteem in werking was gesteld en het verzekerde motorrijtuig
deugdelijk werd afgesloten.
Abonnement t.b.v. doormelding naar een alarmcentrale:
Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een abonnement dient te zijn afgesloten
(en in stand gehouden wordt) ten behoeve van de doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale. In geval van
diefstal van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding op grond van de
cascodekking, indien blijkt dat:
doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van een dergelijk abonnement,
doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke, opschorting van de
dienstverlening voorvloeiende uit het abonnement c.q. in geval van voortijdige beëindiging van dit
abonnement.
Deze beperking geldt eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een
opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement dat ten behoeve van de doormelding met de GSMnetwerkprovider is afgesloten.
Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart:
Indien het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, behoudt
verzekeraar zich het recht voor niet tot uitkering van de schadepenningen over te gaan indien verzekerde deze
kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de betreffende kaart in het motorrijtuig, niet
aan verzekeraar kan overhandigen.

Clausule 81:
Diefstalbeveiliging klasse 5
Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat het verzekerde motorrijtuig is voorzien van een SCMgoedgekeurde alarminstallatie conform klasse 5 (met als basis een klasse 3 systeem), dan wel een gelijkwaardig
(af-fabriek) systeem.
Voor schade aan of verlies van het motorrijtuig door of ten gevolge van diefstal van het gehele motorrijtuig of
joyriding, resp. poging daartoe, bestaat uitsluitend cascodekking wanneer ten tijde van de gebeurtenis de
alarminstallatie respectievelijk het voertuigvolgsysteem in werking was gesteld en het verzekerde motorrijtuig
deugdelijk werd afgesloten.
Abonnement t.b.v. automatische doormelding naar een alarmcentrale:
Ten aanzien van het voertuigvolgsysteem wordt nadrukkelijk bepaald dat een abonnement dient te zijn afgesloten
(en in stand gehouden wordt) ten behoeve van de automatische doormelding naar een (particuliere) alarmcentrale.
In geval van diefstal van het gehele object verliest verzekeringnemer elk recht op schadevergoeding uit hoofde
van de cascodekking, indien blijkt dat:
Doormelding niet heeft plaatsgevonden als gevolg van het ontbreken van een dergelijk abonnement,
Doormelding niet heeft plaatsgevonden door een, al dan niet tijdelijke, opschorting van de dienstverlening voortvloeiende uit het abonnement c.q. in geval van voortijdige beëindiging van dit abonnement.
Deze beperking geldt eveneens in het geval dat doormelding niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een
opschorting of voortijdige beëindiging van het abonnement dat ten behoeve van de doormelding met de
GSM-netwerkprovider is afgesloten.
Onzorgvuldig gebruik elektronische autorisatiekaart:
Indien het voertuigvolgsysteem is uitgerust met een zogenaamde elektronische autorisatiekaart, behoudt
verzekeraar zich het recht voor niet tot uitkering van de schadepenningen over te gaan indien verzekerde deze
kaart door onzorgvuldig gebruik, zoals het onbeheerd achterlaten van de betreffende kaart in het motorrijtuig, niet
aan verzekeraar kan overhandigen.
Clausule 82
Eigen risico bij ruitbreuk: Voor ruitbreuk als omschreven in artikel 11a.3 geldt een eigen risico van € 150,-.

