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Speciaal Reglement voor de Uitgebreide Verzekering voor Stacaravans 
(SR UGV Stacaravans 2010) 
 

Dit Speciaal Reglement wordt toegepast in combinatie met de Algemene Voorwaarden voor Brand- en Aanverwante Verzekeringen AV-2010 

 

Artikel 1.  

Bijzondere begripsomschrijvingen  

 

a. Stacaravan: een caravan inclusief met de tot de 

standaarduitrusting behorende inventaris op een vaste 

standplaats. De stacaravan is met een vaste verbinding aan 

de grond verbonden en heeft doorgaans een aansluiting op 

het elektriciteitsnet en gas-, water- en afvoerleiding. 

b. Voortent: een aan de stacaravan gekoppelde en daarmee 

een geheel vormende voortent en/of tentluifel, alsmede een 

bij de stacaravan staande toilettent.  

c. Aanbouw: de aan de caravan bevestigde, of in de 

onmiddellijke nabijheid hiervan geplaatste, t.v.- en/of 

radioantennes, buitenverlichting en - mits niet van tentdoek 

vervaardigde - schuurtjes, serres, bordessen, luifels en 

toilethuisjes. 

d. Inboedel: de opgegeven niet tot de standaarduitrusting van 

de stacaravan behorende inventaris, alsmede huishoudelijke 

inboedel en bagage in, op, bij of aan de stacaravan. Met 

uitzondering van geld, geldswaardige papieren en kostbare 

inboedel. 

 

Artikel 2. 

Omvang van de verzekering 
 

Deze verzekering vergoedt schade aan de stacaravan, voortent, 

aanbouw en/of inboedel voor zover een plotselinge, onvoorziene 

gebeurtenis deze schade veroorzaakt. In de hiernavolgende 

bepalingen worden de gedekte gebeurtenissen aangegeven, 

soms met een beperking, uitsluiting en/of een eigen risico. 

Voor de begripsomschrijvingen verwijzen wij u naar de Algemene 

Voorwaarden voor Brand en Aanverwante Verzekeringen AV-

2010. 

 
Uw stacaravan,  voortent, aanbouw en inboedel is verzekerd 
voor: 

 

Schade door brand of hitte: 

a.   brand en ontploffing, al dan niet ontstaan door een eigen 

gebrek; 
b. schroeien, zengen, verkolen en smelten als gevolg van 

hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp 
of de aanraking daarmee; 

c. rook en roet, plotseling uitgestoten door een 
verwarmingsinstallatie of vrijgekomen bij het onverwacht 
droogkoken en verkolen van voedsel.  

Op een mogelijke schadevergoeding brengen wij de kosten 

in mindering voor reiniging van eventueel al bestaande 

vervuiling door normaal gebruik. 

 

Schade door natuurverschijnselen 

d. blikseminslag 

e. inductie en overspanning door blikseminslag 

f. neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) onvoorzien 

de stacaravan binnengedrongen, ook als dit het gevolg is 

van overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere 

waterkeringen door hevige plaatselijke neerslag. 

Uitgesloten is schade veroorzaakt door neerslag die de 

stacaravan is binnengedrongen door openstaande deuren, 

luiken of ramen of ten gevolge van vochtdoorlating van 

muren. Dit geldt ook voor neerslagschade door onvoldoende 

onderhoud. 

g. sneeuwdruk 

Uitgesloten is echter schade als gevolg van onvoldoende  

 

 

onderhoud en schade door sneeuwdruk aan de voortent. 

Voor schade door sneeuwdruk geldt een eigen risico van  

€ 180,- per gebeurtenis per stacaravan. 

h. storm 

Uitgesloten is echter schade als gevolg van onvoldoende 

onderhoud. 

Voor schade door storm geldt een eigen risico van € 180,- 

per gebeurtenis per stacaravan. 

 

Schade door water, stoom of olie  

i. water en/of stoom dat onvoorzien stroomt of overloopt uit: 

1. aan- en afvoerleidingen van een waterleiding of 

airconditioning, als gevolg van breuk, verstopping 

of een plotseling onvoorzien optredend defect. 

2. toestellen die op hiervoor genoemde leidingen zijn 

aangesloten, als gevolg van hiervoor genoemde 

oorzaken. 

De verzekering dekt ook het herstel van binnen de 

stacaravan aanwezige leidingen en daarop aangesloten 

toestellen, voor zover dit noodzakelijk is voor het 

opheffen van de lekkage, waarbij een gedekte schade 

aan de stacaravan is ontstaan. 

Het verhelpen van de verstopping en overlopen is niet 

verzekerd. 

3. grondwater, mits binnengedrongen via 

afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen 

en installaties. 

4. de afvoerslang van de (af)wasmachine doordat 

deze plotseling uit de daarvoor bestemde 

afvoerpijp is geschoten. 

Uitgesloten is schade door: 

- kapotvriezen van leidingen en daarop 

aangesloten installaties en apparaten; 

- water die uit vul- en tuinslangen stroomt, al dan 

niet aangesloten op een installatie; 

- geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een 

andere vloer of wandafwerking die waterdicht 

behoort te zijn, inclusief de (kit-)voegen. 

j. water onvoorzien gestroomd uit: 

1. aquaria, inclusief de schade aan de inhoud 

daarvan; 

2. airconditioning. 

k. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of 

daarvan deeluitmakende leidingen en tanks. 

 

Schade door mensen, dieren of machines 

l. aanrijding en aanvaring 

m. luchtvaartuigen 

n. omvallen of neerstorten van kranen, heistellingen en 

bomen. 

o. (poging tot) (in-)braak , diefstal, en daarmee gepaard 

gaande vernieling en beschadiging. 

Diefstal is alleen gedekt na sporen van braak. 

Bij diefstal van, of schade door diefstal aan audiovisuele 

apparatuur geldt een eigen risico van € 225,- per 

schadegeval. De uitkering hiervoor bedraagt maximaal  

€ 750,- per gebeurtenis.  

p. relletjes (incidentele collectieve geweldsmanifestatie) of 

ongeregeldheden bij werkstakingen. 

q. vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk de 

stacaravan (niet de siertuin) is binnengedrongen. 

Schade aan de buitenzijde van de stacaravan door  

opzettelijke beschadiging, beschildering, beschrijving of  

bekladding is uitgesloten.  
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Schade aan de inboedel door overige oorzaken 

r.       door glasscherven van gebroken ruiten en vaste spiegels. 
 

Artikel 3. 

Extra vergoedingen 
 
Als u onverhoopt eens een verzekerde schade aan uw stacaravan 
heeft, dan is vergoeding daarvan alleen vaak niet voldoende. 
Daarmee is rekening gehouden. 
 

a. huur vervangende stacaravan 

Als uw stacaravan door een verzekerde schade onbewoon-

baar is geworden, vergoeden wij u € 50,- per dag met een 

maximum van € 500,- per gebeurtenis. Vergoeding vindt 

slechts plaats om een geplande vakantie voort te zetten of 

aan te vangen. 

b. kosten voor het opstellen 

Als uw stacaravan door een verzekerde schade geheel 

verloren is gegaan, vergoeden wij de kosten voor het 

opstellen van een identieke stacaravan op dezelfde plaats. 

Vergoed wordt dan ook het opnieuw aansluiten van gas, 

water, elektriciteit, riolering en telefoon. 

c. opruimingskosten 

Opruimingskosten; zoals omschreven in de Algemene 

Voorwaarden onder “ begripsomschrijvingen”, tot een 

maximum van 10% van de verzekerde som. 

Saneringskosten vallen niet onder de dekking. 

d. bereddingskosten 

eventueel boven de verzekerde som vergoeden wij u de 

kosten bij een gedekt evenement gemaakt ter vermindering 

van de schade aan de stacaravan.  

 

Artikel 4. 

Verzekeringsgebied  

 

De verzekering is van kracht op de bij de Onderlinge bekende  

standplaats in Nederland. 

 

Artikel 5. 

Wat valt niet onder de verzekering? 

 

Niet vergoed wordt: 

a. opzettelijk veroorzaakte schade of schade die met 

goedvinden van verzekerde wordt veroorzaakt; 

b. schade die het gevolg is van onvoldoende of achterstallig 

onderhoud; 

c. schade veroorzaakt terwijl de caravan is verhuurd, of  

 wordt gebruikt voor andere doeleinden dan aan de 

Onderlinge is opgegeven; uitlenen aan familie wordt niet als 

verhuur beschouwd;  

d. schade door waardevermindering of slijtage;  

e. schade als de stacaravan permanent wordt bewoond; 

f. geld, geldswaardige papieren en kostbare inboedel; 

g. schade door geleidelijk werkende invloeden of ongedierte. 

 

Artikel 6. 

Vaststelling van de schade  

 

A. Stacaravan (zonder voortent of andere aanbouw).  

1. In geval van totaal verlies, vergoeden wij de dagwaarde 

onder aftrek van de waarde van eventuele restanten.  

2. Bij gedeeltelijke beschadiging vergoeden wij de 

herstelkosten.  

 Als echter de herstelkosten hoger zijn dan de waarde van 

de stacaravan onmiddellijk vóór de gebeurtenis, minus de 

restantwaarde, dan is sprake van totaal verlies.  

 Wij hebben het recht de vergoeding van de herstelkosten 

op te schorten, zolang de schade niet deugdelijk is 

gerepareerd.  

3. Bij diefstal of verduistering vergoeden wij de dagwaarde van 

de stacaravan. 

 Als de stacaravan binnen dertig dagen na de aangifte bij de 

politie van de diefstal of verduistering wordt teruggevonden, 

dan bent u verplicht de stacaravan terug te nemen.  

 Als de stacaravan tijdens de diefstal of verduistering is 

beschadigd, dan vergoeden wij de herstelkosten, zoals bij 

2. omschreven.  

 

4. Als waarde op het moment vóór de gebeurtenis zal worden 

aangenomen:  

- als de stacaravan niet ouder is dan 12 maanden, geldt de  

nieuwwaarde van een stacaravan van hetzelfde merk, type  

en uitvoering;  

- als de stacaravan ouder is dan 12 maanden, maar niet  

ouder dan 48 maanden, geldt de nieuwwaarde van een  

stacaravan van hetzelfde merk, type en uitvoering, onder 

 aftrek van 0,75% voor elke maand of gedeelte van een 

 maand dat de stacaravan ouder is dan 12 maanden.  

Als de juiste ouderdom door u niet is te bewijzen, dan wordt  

de datum van ingebruikneming aangehouden: 1 juli van het  

jaar waarin de stacaravan werd gebouwd;  

- in alle overige gevallen geldt de dagwaarde;  

- antennes zijn verzekerd volgens een vaste  

afschrijvingsregeling van 1% per maand, uitgaande van een  

maximaal verzekerd bedrag van € 500,-. 

De vastgestelde schadevergoeding wordt aan u uitgekeerd 

ook als het verzekerde bedrag wordt overschreden. De 

verzekerde som moet dan wel bij het aangaan van de 

verzekering overeenkomen met de toen geldende 

nieuwwaarde. 

5. Gedurende de eerste vijf jaar nadat de stacaravan nieuw 

aan u werd opgeleverd, wordt schade door een eigen 

gebrek vergoed, maar ook het verborgen gebrek van de 

stacaravan zelf, inclusief materiaal- en constructiefouten. 

Deze schadevergoeding wordt verstrekt voor zover deze 

niet onder enige garantieregeling valt of kan worden 

verhaald op een andere verzekering. 

Schade bestaande uit materiaal- of constructiefouten, het 

eigen gebrek zelf en de schade die hieruit  voortvloeit, wordt 

niet vergoed indien:  

- de stacaravan een zelfbouwproject is; 

- de stacaravan ouder is dan vijf jaar, gerekend vanaf de  

datum van levering van de nieuwe stacaravan. Als de  

datum niet bekend is, zal worden aangenomen 1 juli van het 

 jaar, waarin de stacaravan werd gebouwd;  

- u de stacaravan niet als eerste eigenaar heeft verkregen;  

- de schade is veroorzaakt door uw grove schuld.  

 

B. Voortent of andere aanbouw  

1. Bij totaal verlies vergoeden wij de dagwaarde 

onmiddellijk vóór de gebeurtenis, verminderd met de 

waarde van de restanten.  

2. Bij herstelbare schade vergoeden wij de herstelkosten 

tot maximaal de dagwaarde minus de restantwaarde. 

3. Schade aan (kunststof)glas, verwerkt in de voortent of 

de aanbouw, is uitsluitend gedekt voor brand, storm en 

ontploffing. 

 

C. Inboedel 

Schade aan de inboedel wordt vastgesteld zoals in de 

Algemene Voorwaarden is geregeld. 

 

Artikel 7.  

Eigen risico  

 

In elke schade geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis, 

tenzij dit elders in dit reglement anders wordt bepaald. 

 


