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Bijzondere voorwaarden Camperverzekering 
 
Deze bijzondere voorwaarden gelden voor specifieke dekkingen. Hier leest u wat verzekerd is, wat niet verzekerd is en wat wij 
vergoeden. Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke dekkingen 
u heeft.  
 

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 
 
Is er schade ontstaan met of door uw camper aan iemand anders, of aan de spullen van iemand anders en bent u volgens de wet 
aansprakelijk voor die schade, dan heeft u daarvoor deze verzekering. In de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen staat wat de 
internationale regels zijn voor WA-verzekeringen. Deze voorwaarden voldoen aan de wet.  
 
Artikel 1. Wat is verzekerd? 
1.1 Schade aan andere personen en hun eigendommen die zijn veroorzaakt door of met: 

a. de camper; 
b. lading op de camper of op de gekoppelde aanhanger, als de lading daarvan afvalt of afgevallen is; 
c. een gekoppelde aanhanger die nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. 

 
1.2 Schade aan een ander motorrijtuig of aanhanger waarvan u de eigenaar bent. Deze is veroorzaakt met of door uw camper 

of aanhanger. Wij verzekeren deze schade alleen als die niet verzekerd is op een andere verzekering.  
 
Artikel 2. Wat is niet verzekerd? 
2.1 Als u een ander motorrijtuig dat in uw bezit is aanrijdt, en deze hierdoor van waarde vermindert. Dat verschil vergoeden wij 

niet. 
 
2.2 Schade aan de bestuurder.  
 
2.3 Wij vergoeden niet als u gewond raakt of overlijdt als u of uw passagiers niet gebruik maken van een toegestane zitplaats tot 

maximaal het genoemde aantal op het kentekenbewijs. 
 
2.4 Schade aan de bestuurder en passagiers als die zonder uw toestemming in de camper zijn. 
 
2.5 Schade aan de bezittingen van de bestuurder, de verzekerde en de kentekenhouder zijn niet verzekerd. De bezittingen van 

overige passagiers zijn dus wel verzekerd. 
 
2.6 Schade aan de lading die met de camper en/of aanhanger wordt vervoerd. 
 
2.7 Schade aan de camper of aanhanger. 
 
2.8 Wij vergoeden geen schade waarvoor u moet betalen omdat u dat in een andere overeenkomst heeft afgesproken.  
 
2.9 Schade veroorzaakt door, op of aan de camper die zich meer dan 6 maanden aaneengesloten gestald is buiten de 

Europese Unie. 
 
Artikel 3. Wat vergoeden wij? 
3.1 Per schadegebeurtenis vergoeden wij:  

a. bij schade aan eigendommen vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat; 

b. bij schade aan personen vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat; 

c. een hoger bedrag als dat wettelijk verplicht is. 

Is het schadebedrag hoger dan het maximaal verzekerde bedrag? Dan nemen wij contact met u op. 
 
3.2 Wij vergoeden kosten van civiel- en strafrechtelijke procedures en expertise als wij daar vooraf toestemming voor geven.  
 
3.3 Wij vergoeden de kosten van verweer tegen ongegronde aanspraken als wij daar vooraf toestemming voor geven. 
 
3.4 Veroorzaakt u schade in het buitenland en neemt de overheid uw rijbewijs of camper in beslag of moet u de cel in? Dan 

heeft u vaak een hoog bedrag nodig om uw rijbewijs of camper terug te krijgen of om uit de cel te komen. Wij vergoeden dat 
bedrag tot € 25.000,-. Zodra de overheid dit bedrag terugbetaalt, moet u meewerken zodat wij dit bedrag terugkrijgen. 

 
3.5 Wij regelen de schade rechtstreeks met de tegenpartij. Wij mogen hier afspraken mee maken en rechtstreeks vergoeden. 
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Artikel 4. Wanneer krijgt u hulp van ons? 

Kan de camper niet meer verder rijden door een schadeoorzaak van buitenaf, bijvoorbeeld een ongeval of brand? Of kunt u door 
deze schadeoorzaak niet meer rijden? Dan bieden wij u hulp aan en vergoeden wij deze hulp.  

1. U belt eerst naar de Aveco Alarm Centrale. U spreekt dan af wat er moet gebeuren en of u deze hulp kunt krijgen. 
2. De hulpverlener moet bij u kunnen komen. Zodra er sprake is van molest, atoomkernreacties of natuurrampen, bieden wij u 

geen hulp aan. 
 
Artikel 5. Welke hulp krijgt u? 

5.1  Binnen Nederland:  
a. Wij regelen en vergoeden het vervoer van de camper naar een adres in Nederland. U bepaalt naar welk adres. Dit geldt 

ook voor een aanhanger of triangel die aan de camper is gekoppeld. 
b. Wij regelen en vergoeden het taxivervoer van u, uw passagiers en de bagage naar een adres in Nederland. U bepaalt 

naar welk adres. 
 
5.2 Buiten Nederland: 

a. Wij regelen en vergoeden het vervoer van de camper naar een reparateur die het meest dichtbij is. Dit geldt ook voor 
een aanhanger of triangel die aan de camper is gekoppeld. 

b. Wij regelen en vergoeden het vervoer van de camper naar een adres in Nederland. Dit geldt ook voor een aanhanger of 
triangel die aan de camper is gekoppeld. Dat doen we alleen als:  
1. de camper niet binnen twee werkdagen zo gerepareerd kan worden, dat het veilig is om ermee terug te rijden; 
2. de kosten van het vervoer lager zijn dan de dagwaarde van de camper. 

c. Moet u terugreizen zonder camper, omdat deze gerepareerd wordt op grond van 5.2.b, dan mag u reizen op de 
volgende manieren: 
1. met een taxi reizen naar het treinstation dat het meest dichtbij is; 
2. met de trein in de tweede klasse reizen naar een treinstation in Nederland dat het dichtst bij het adres is waar u 

naartoe wilt; 
3. vanaf het treinstation in Nederland met een taxi naar het adres reizen waar u naartoe wilt.  

 
Artikel 6. Wanneer bieden wij geen hulpverlening? 

Wij helpen u niet als: 
1. er vertraging is opgelopen, omdat u de melding eerst ergens anders deed dan bij de Aveco Alarm Centrale; 
2. u geen geldig rijbewijs had of geen rijbevoegdheid had. Uw rijbewijs is wel geldig als het korter dan een jaar is verlopen en u 

het niet heeft laten verlengen; 
3. u van tevoren kon weten dat uw camper het zou begeven. Bijvoorbeeld omdat uw camper slecht onderhouden was voor u 

op reis ging; 
4. de camper niet APK-gekeurd is; 
5. u onder invloed was van alcohol of drugs; 
6. u niet meer verder kunt rijden als gevolg van een mechanisch gebrek van uw camper. 

 
 

Gedeeltelijk Casco 
 
Artikel 7. Welke onderdelen van uw camper zijn verzekerd? 

De volgende onderdelen zijn verzekerd: 
1. de camper; 
2. de onderdelen van de camper die u direct of later heeft toegevoegd en die aan de camper vastzitten. Deze zijn alleen 

verzekerd als u ze volgens de wet mag hebben en ter verzekering zijn opgegeven; 
3. De volgende accessoires die niet ter verzekering zijn opgegeven:  

a. Brandblusapparaat; 
b. Gevarendriehoek; 
c. Pechkoffer; 
d. Pechlamp; 
e. Sleepkabel; 
f. Verbandtrommel; 
g. Kinderzitje; 
h. Carkit; 
i. Lampen set; 
j.  (Ski)box; 
k. Dakdraagsteun(en); 
l. Caravanspiegel(s); 

4. De inventaris. In artikel 1 van de algemene voorwaarden leest u wat hier wel en niet onder valt.  
5. Nieuwe kentekenplaten als het kentekenbewijs verloren is door een oorzaak die beschreven staat in artikel 3. 
6. Ingebouwde diefstalbeveiliging. 
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Artikel 8. Welke onderdelen van uw camper zijn niet verzekerd? 

8.1 Aanpassingen die u aan de camper heeft gedaan, maar niet volgens de wet zijn toegestaan. 
 
8.2 De volgende accessoires: 

a. Zendapparatuur en ontvangstapparatuur, zoals een mobiele telefoon of scanners; 
b. Draagbare apparaten die u ook buiten de camper kunt gebruiken, zoals radio’s, mp3-spelers, dvd-spelers en tablets; 
c. Navigatiesystemen die u ook buiten de camper kunt gebruiken. 

 
Artikel 9. Voor welke schade bent u verzekerd? 

Schade aan de camper die plotseling ontstaat en onvoorzien was. Deze schade ontstaat door: 
1. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag; 
2. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding. Schade aan de camper die aantoonbaar is ontstaan 

gedurende de periode waarin deze hierdoor niet in uw bezit was, wordt ook vergoed; 
3. schade veroorzaakt door het omwaaien van uw camper tijdens storm of schade door voorwerpen die rondvliegen of vallen 

tijdens storm. Wij spreken van storm bij windkracht 7 (veertien meter per seconde) of hoger; 
4. natuurrampen, zoals een overstroming of lawine; 
5. het vervoer van gewonde personen, de hierdoor ontstane vlekken in de bekleding; 
6. hagel; 
7. een botsing met vogels of loslopende dieren. Alleen als de schade rechtstreeks komt door de botsing met het dier; 
8. transport met boot, trein of vliegtuig; 
9. een neerstortend vliegtuig, of delen van het vliegtuig of voorwerpen die hieruit vallen; 
10. als een ruit van uw camper is gebroken of gebarsten. Maar alleen als er geen andere schade aan de camper is ontstaan. Wij 

vergoeden alleen schade aan de voorruit, achterruit en zijruiten van uw (bus)camper dan wel van het onderstel. Hiermee wordt 
dus niet bedoeld de panorama dakramen en ramen van de opbouw. 

 
Artikel 10. Voor welke schade bent u niet verzekerd? 

10.1 Ruitschade doordat u botst, slipt, omslaat, van de weg raakt of te water raakt. Ook de schade door de scherven is niet 
verzekerd. 

 
10.2 Als u bij storm van de weg raakt tijdens het rijden.  
 
10.3 Schade door weersinvloeden, tenzij de schade is ontstaan door een schadegebeurtenis uit artikel 9. 
 
10.4 Kosten voor onderdelen en het repareren van mechanische gebreken. 
 
10.5 Schade aan banden. 
 
10.6 Schade die u heeft doordat u de camper niet kunt gebruiken. 
 
10.7 Schade doordat u, of een andere particulier, onderdelen niet goed heeft aangesloten. Het gaat om tanks, leidingen, 

installaties of energiebronnen voor gas, brandstof, water en elektriciteit. 
 
10.8 Schade doordat u onderdelen niet goed heeft onderhouden. Het gaat om kitnaden, tanks, leidingen, installaties of 

energiebronnen voor gas, brandstof, water en elektriciteit. 
 
10.9 Schade doordat u werkzaamheden onjuist heeft gedaan. Het gaat om reiniging, onderhoud, montagewerkzaamheden en 

reparaties.  
 
10.10 Kleurverschillen. Uw camper verkleurt door ouderdom of weersomstandigheden. Als er een onderdeel wordt vervangen, is 

er een kleurverschil. Dat is niet verzekerd. 
 
10.11 Schade die het gevolg is van slijtage, materiaalmoeheid, waardevermindering, onvoldoende onderhoud, fabrieksfouten of 

overbelasting. Dit geldt niet als dit het gevolg is van een schadegebeurtenis uit artikel 9. De herstelkosten van onvoldoende 
onderhoud, slijtage, fabrieksfouten en overbelasting moet u in dat geval zelf betalen. 

 
 Toelichting:  

Onder onvoldoende onderhoud wordt ook verstaan: het in slechte staat verkeren van de camper door het niet onderhouden, 
te laat onderhouden of ondeskundig onderhouden van de volgende onderdelen:  
- de gasinstallatie;  
- de elektrische bedrading;  
- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen;  
- de brandstofleidingen en/of aanwezige brandstofreservoirs;  
- de kitnaden. 

 
10.12 Schade die is ontstaan terwijl u meer drugs, drank of medicijnen in uw bloed of adem heeft dan mag volgens de wet, op het 

moment van schade. 
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10.13 Schade doordat de overheid uw camper in beslag heeft genomen. 
 
10.14 Schade als gevolg van het tanken van verkeerde of vervuilde brandstof of het vullen van reservoirs met verkeerde 

vloeistoffen. 
 
10.15 Is er sprake van totaalverlies? Dan vergoeden wij niet als u het kentekenbewijs en alle originele sleutels van de camper niet 

kunt opsturen. 
 
10.16 Als de reparatie niet gebeurt met originele reserveonderdelen of met reserveonderdelen van gelijke kwaliteit. Met originele 

reserveonderdelen wordt bedoeld onderdelen die zijn gemaakt door de fabrikant met dezelfde eisen en kenmerken als het 
originele onderdeel. Met reserveonderdelen van gelijke kwaliteit wordt bedoeld onderdelen afkomstig van een andere 
fabrikant maar deze fabrikant kan aantonen dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn en voldoen aan dezelfde eisen als 
het originele onderdeel. 

 
10.18 Schade door langzaam inwerkend vocht. 
 
10.19 Als de camper meer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland wordt gestald. 
 
10.20 Lakschade, schrammen en/of krassen als gevolg van transport van de camper per boot, trein of vliegtuig. 
 
10.21 Schade aan uw camper die herstelt wordt als u geen eigenaar meer bent van de camper. 
 
10.22 Breuk-, motor-, machineschade. 
 
Artikel 11. Wat vergoeden wij? 

Als u de schade laat repareren 
 
11.1 Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de vastgestelde dagwaarde van de camper, tenzij er sprake is van 

totaalverlies. 
 
11.2 Bij schade aan de accessoires die niet ter verzekering zijn opgegeven vergoeden wij maximaal € 500,-. 
 
11.3 Zijn bepaalde onderdelen niet leverbaar bij de reparatie en gaat u niet akkoord met een andere reparatiewijze, dan 

vergoeden wij het volledige schadebedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de meest actuele prijzen van de leverancier of 
fabrikant. U krijgt dan geen vergoeding voor het bedrag dat uw camper minder waard is door de schade. 

 
11.4 Bij schade aan de inventaris vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Heeft u schade aan audiovisuele 

apparatuur? Daarvoor vergoeden wij niet meer dan 30% van het bedrag op het polisblad. 
 
11.5 Bij schade aan handgereedschap vergoeden wij maximaal € 250,-. 

 
Als er sprake is van totaalverlies 
 
11.6 Dan vergoeden wij de vastgestelde dagwaarde minus de waarde van de beschadigde voorwerpen. 
 
11.7 Dan vergoeden wij de schade nadat u de camper (of de restanten van de camper) aan ons overdraagt of aan een partij die 

wij aanwijzen. Ook moet u alle delen van het kenteken- of registratiebewijs, overschrijvingsbewijs en de sleutels overdragen.  
 
11.8 Bij diefstal van de campersleutels en/of autosleutels van de camper en/of sleutels van het mechanische versnellingsbakslot 

bij inbraak in de woning wordt aan verzekerde 50% van de kosten voor vervanging van de sloten van de camper vergoed. 

 
Als u de schade niet laat repareren of zelf repareert 
 
11.9 Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten, minus het standaard eigen risico en een eventueel van toepassing zijnde 

vrijwillig eigen risico. 
 
Overige situaties  
 
11.10 De kosten voor het vervangen van een milieusticker en/of een snelwegvignet. 
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Artikel 12. Wat is uw eigen risico? 

12.1 Is uw camper gedeeltelijk casco verzekerd en laat u uw gedekte cascoschade of de ruitvervanging herstellen door een 
aangesloten camperbedrijf, dan geldt het standaard eigen risico zoals genoemd op uw polisblad. Het standaard eigen risico 
is ook van toepassing op schade door diefstal of totaalverlies van uw camper.  Er is geen eigen risico van toepassing als de 
schade het gevolg is van verontreiniging van de bekleding van de camper als gevolg van het kosteloos vervoer van 
gewonden.  

 
12.2 Naast het standaard eigen risico geldt eventueel het door u afgesloten vrijwillig extra eigen risico. Ook dit bedrag is 

genoemd op uw polisblad.  
 
12.3 Voor ruitreparaties betaalt u geen eigen risico. Ook voor ruitreparaties adviseert Aveco Verzekeringen de reparatie te laten 

uitvoeren door een aangesloten camperbedrijf. Een overzicht van de aangesloten camperbedrijven vindt u op 
www.avecoverzekeringen.nl.  

 
12.4 Kiest u ervoor om uw gedekte cascoschade of ruitvervanging elders te laten herstellen, dan wordt naast een eventueel extra 

vrijwillig gekozen eigen risico het standaard eigen risico verhoogd. Het bedrag waarmee het standaard eigen risico verhoogd 
wordt is genoemd op uw polisblad. 

 
12.5 Heeft u een inventarisdekking? Dan heeft u een eigen risico van € 25,- per schadegebeurtenis. 
 
 

Volledig Casco 
 
Artikel 13. Welke onderdelen van uw camper zijn verzekerd? 

De volgende onderdelen zijn verzekerd: 
1. de camper; 
2. de onderdelen van de camper die u direct of later heeft toegevoegd en die aan de camper vastzitten. Deze zijn alleen 

verzekerd als u ze volgens de wet mag hebben en ter verzekering zijn opgegeven; 
3. De volgende accessoires die niet ter verzekering zijn opgegeven:  

a. Brandblusapparaat; 
b. Gevarendriehoek; 
c. Pechkoffer; 
d. Pechlamp; 
e. Sleepkabel; 
f. Verbandtrommel; 
g. Kinderzitje; 
h. Carkit; 
i. Lampen set; 
j.  (Ski)box; 
k. Dakdraagsteun(en); 
l. Caravanspiegel(s); 

4. De inventaris. In artikel 1 van de algemene voorwaarden leest u wat hier wel en niet onder valt.  
5. Nieuwe kentekenplaten als het kentekenbewijs verloren is door een oorzaak die beschreven staat in artikel 15. 
6. Ingebouwde diefstalbeveiliging. 

 
Artikel 14. Welke onderdelen van uw camper zijn niet verzekerd? 

14.1 Aanpassingen die u aan de camper heeft gedaan, maar niet volgens de wet zijn toegestaan. 
 
14.2 De volgende accessoires: 

a. Zendapparatuur en ontvangstapparatuur, zoals een mobiele telefoon of scanners; 
b. Draagbare apparaten die u ook buiten de camper kunt gebruiken, zoals radio’s, mp3-spelers, dvd-spelers en tablets; 
c. Navigatiesystemen die u ook buiten de camper kunt gebruiken. 

 
Artikel 15. Voor welke schade bent u verzekerd? 

Schade aan de camper die plotseling ontstaat en onvoorzien was. Deze schade ontstaat door: 
1. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag; 
2. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding. Schade aan de camper die aantoonbaar is ontstaan 

gedurende de periode waarin deze hierdoor niet in uw bezit was, wordt ook vergoed; 
3. schade veroorzaakt door het omwaaien van uw camper tijdens storm of schade door voorwerpen die rondvliegen of vallen 

tijdens storm. Wij spreken van storm bij windkracht 7 (veertien meter per seconde) of hoger; 
4. natuurrampen, zoals een overstroming of lawine; 
5. het vervoer van gewonde personen, de hierdoor ontstane vlekken in de bekleding; 
6. hagel; 
7. een botsing met vogels of loslopende dieren. Alleen als de schade rechtstreeks komt door de botsing met het dier; 
8. transport met boot, trein of vliegtuig; 
9. een neerstortend vliegtuig, of delen van het vliegtuig of voorwerpen die hieruit vallen; 
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10. als een ruit van uw camper is gebroken of gebarsten. Maar alleen als er geen andere schade aan de camper is ontstaan. Wij 
vergoeden alleen schade aan de voorruit, achterruit en zijruiten van uw (bus)camper dan wel van het onderstel. Hiermee wordt 
dus niet bedoeld de panorama dakramen en ramen van de opbouw; 

11. alle andere van buiten komende schade. 
 
Artikel 16. Voor welke schade bent u niet verzekerd? 

16.1 Schade door weersinvloeden, tenzij de schade is ontstaan door een schadegebeurtenis uit artikel 15. 
 
16.2 Kosten voor onderdelen en het repareren van mechanische gebreken. 
 
16.3 Schade aan banden. 
 
16.4 Schade die u heeft doordat u de camper niet kunt gebruiken. 
 
16.5 Schade doordat u, of een andere particulier, onderdelen niet goed heeft aangesloten. Het gaat om tanks, leidingen, 

installaties of energiebronnen voor gas, brandstof, water en elektriciteit. 
 
16.6 Schade doordat u onderdelen niet goed heeft onderhouden. Het gaat om kitnaden, tanks, leidingen, installaties of 

energiebronnen voor gas, brandstof, water en elektriciteit. 
 
16.7 Schade doordat u werkzaamheden onjuist heeft gedaan. Het gaat om reiniging, onderhoud, montagewerkzaamheden en 

reparaties.  
 
16.8 Kleurverschillen. Uw camper verkleurt door ouderdom of weersomstandigheden. Als er een onderdeel wordt vervangen, is 

er een kleurverschil. Dat is niet verzekerd. 
 
16.9 Schade die het gevolg is van slijtage, materiaalmoeheid, waardevermindering, onvoldoende onderhoud, fabrieksfouten of 

overbelasting. Dit geldt niet als dit het gevolg is van een schadegebeurtenis uit artikel 15. De herstelkosten van onvoldoende 
onderhoud, slijtage, fabrieksfouten en overbelasting moet u in dat geval zelf betalen. 

 
 Toelichting:  

Onder onvoldoende onderhoud wordt ook verstaan: het in slechte staat verkeren van de camper door het niet onderhouden, 
te laat onderhouden of ondeskundig onderhouden van de volgende onderdelen:  
- de gasinstallatie;  
- de elektrische bedrading;  
- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen;  
- de brandstofleidingen en/of aanwezige brandstofreservoirs;  
- de kitnaden. 

 
16.10 Schade die is ontstaan terwijl u meer drugs, drank of medicijnen in uw bloed of adem heeft dan mag volgens de wet, op het 

moment van schade. 
 
16.11 Schade doordat de overheid uw camper in beslag heeft genomen. 
 
16.12 Schade als gevolg van het tanken van verkeerde of vervuilde brandstof of het vullen van reservoirs met verkeerde 

vloeistoffen. 
 
16.13 Is er sprake van totaalverlies? Dan vergoeden wij niet als u het kentekenbewijs en alle originele sleutels van de camper niet 

kunt opsturen. 
 
16.14 Als de reparatie niet gebeurt met originele reserveonderdelen, of met reserveonderdelen van gelijke kwaliteit. Originele 

onderdelen zijn gemaakt door dezelfde fabrikant, met dezelfde eisen en kenmerken. Onderdelen van gelijke kwaliteit komen 
van een andere fabrikant. Deze fabrikant kan aantonen dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de originele 
onderdelen. 

 
16.16 Schade door langzaam inwerkend vocht. 
 
16.17 Als de camper meer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland wordt gestald. 
 
16.18 Lakschade, schrammen en/of krassen als gevolg van transport van de camper per boot, trein of vliegtuig. 
 
16.19 Schade aan uw camper die herstelt wordt, als u geen eigenaar meer bent van de camper. 
 
16.20 Breuk-, motor-, machineschade. 
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Artikel 17. Wat vergoeden wij? 

Als u de schade laat repareren 
17.1 Wij vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de vastgestelde dagwaarde van de camper, tenzij er sprake is van 

totaalverlies. 
 
17.2 Bij schade aan de accessoires die niet ter verzekering zijn opgegeven vergoeden wij maximaal € 500,-.  
 
17.3 Zijn bepaalde onderdelen niet leverbaar bij de reparatie? En gaat u niet akkoord met een andere reparatiewijze? Dan 

vergoeden wij het volledige schadebedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de meest actuele prijzen van de leverancier of 
fabrikant. U krijgt dan geen vergoeding voor het bedrag dat uw camper minder waard is door de schade. 

 
17.4 Bij schade aan de inventaris vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Heeft u schade aan audiovisuele 

apparatuur? Daarvoor vergoeden wij niet meer dan 30% van het bedrag op het polisblad. 
 
17.5 Bij schade aan handgereedschap vergoeden wij maximaal € 250,-. 
 
17.6 Als het huidige (beschadigde) dak moet worden vervangen of gerepareerd, dan houden wij bij de vergoeding rekening met 

het aanbrengen van een hagelbestendiger dak. 
 
Als er sprake is van totaalverlies 
17.7 Als er sprake is van totaalverlies dan baseren wij de vergoeding op het volgende bedrag: 

a. de cataloguswaarde, op de datum nadat het kenteken voor het eerst is afgegeven, plus; 
b. meeverzekerde aanpassingen aan uw camper; 
c. de accessoires, die niet ter verzekering zijn opgegeven, tot maximaal € 500,- per accessoires of een combinatie 

daarvan; 
d. diefstalbeveiliging tot maximaal € 1.250,-; 
e. de meeverzekerde inventaris. 

Wij tellen de onderdelen 17.7b tot en met e alleen op bij de cataloguswaarde, als zij nog niet in de cataloguswaarde zijn berekend. 
 
17.8 Het hangt af van uw gekozen dekking wat wij vergoeden. Hieronder leest u per dekking wat wij vergoeden: 

a. “OPTIMAAL”. In het eerste jaar na datum van afgifte (eerste toelating) van het kentekenbewijs, vergoeden wij de 
nieuwwaarde van de camper. Is dezelfde camper duurder geworden? Dan vergoeden wij maximaal 105% van het 
verzekerde bedrag. In het tweede tot het vijfde jaar vergoeden wij iedere maand 1% minder van het verzekerde bedrag. 
Dat noemen wij afschrijving. 

b. “OPTIMAAL +5”. Zolang het taxatierapport geldig is, vergoeden wij de taxatiewaarde minus de waarde van de camper 
na de schade. Is het taxatierapport niet meer geldig? Dan vergoeden wij de dagwaarde minus de waarde van de 
camper en voorwerpen na de schade. 

c. “OPTIMAAL +6”. In de eerste drie jaar na datum van afgifte (eerste toelating) van het kentekenbewijs, vergoeden wij de 
nieuwwaarde van de camper. Is dezelfde camper duurder geworden? Dan vergoeden wij maximaal 115% van het 
verzekerde bedrag. In het vierde tot het zesde jaar vergoeden wij iedere maand 1% minder van het verzekerde bedrag. 
Dat noemen wij afschrijving. 

d. “OPTIMAAL +10”. In de eerste vijf jaar na datum van afgifte (eerste toelating) van het Nederlands kentekenbewijs, 
vergoeden wij de nieuwwaarde van de camper. Is dezelfde camper duurder geworden? Dan vergoeden wij maximaal 
125% van het verzekerde bedrag. In het zesde tot het tiende jaar vergoeden wij iedere maand 1% minder van het 
verzekerde bedrag. Dat noemen wij afschrijving.  

e. Heeft u volgens uw polisblad aanschafwaardegarantie? Dan heeft u de camper gekocht terwijl deze niet nieuw was. In 
dat geval telt de aankoopwaarde als dagwaarde. In het eerste jaar nadat u de camper heeft gekocht, vergoeden wij de 
aanschafwaarde. Daarna vergoeden wij op basis van de dagwaarde. 

f. De vergoedingen uit artikel 17.7 a, b en c gelden ook voor totaalverlies van aanpassingen, accessoires en inventaris. 
Als de waarde die de expert bepaalt lager is dan de dagwaarde of de getaxeerde waarde, dan vergoeden wij de 
dagwaarde. 

  
17.9  Wij vergoeden niet op basis van artikel 17.7 als:  

a. u eerder een vergoeding heeft gehad zoals in artikel 17.7 staat beschreven; 
b. u uw camper gebruikt als les-, lease- of huurcamper; 
c. de cataloguswaarde inclusief de waarde van de accessoires, inventaris en aanpassingen hoger is dan € 250.000,-; 
d. de reparatiekosten lager zijn dan 2/3 van de nieuwwaarde of de nieuwwaarde na de afschrijving. Dan is er geen sprake 

van totaalverlies. In dat geval vergoeden wij de reparatiekosten; 
e. u bij de OPTIMAAL +10 dekking niet de eerste eigenaar bent van de camper. En als de camper niet nieuw is op het 

moment dat u deze koopt. 
 
17.10 Ontvangt u geen vergoeding uit artikel 17.7 door een reden uit artikel 17.9, dan vergoeden wij de dagwaarde minus de 

waarde van de camper, accessoires en speciale voorzieningen na de schade. 
 
17.11 Is er sprake van totaalverlies? Dan vergoeden wij de schade nadat u de camper (of de restanten van de camper) aan ons 

overdraagt of aan een partij die wij aanwijzen. Ook moet u alle delen van het kenteken- of registratiebewijs, 
overschrijvingsbewijs en de sleutels overdragen. 
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17.12 Bij diefstal van de campersleutels en/of autosleutels van de camper en/of sleutels van het mechanische versnellingsbakslot 
bij inbraak in de woning wordt aan verzekerde 50% van de kosten voor vervanging van de sloten van de camper vergoed. 

 

Als u de schade niet laat repareren of zelf repareert 
17.13 Dan vergoeden wij 50% van de reparatiekosten, minus het standaard eigen risico en een eventueel van toepassing zijnde 

vrijwillig eigen risico. 
 

Overige situaties  
17.14 De kosten voor het vervangen van een milieusticker en/of een snelwegvignet. 
 

Artikel 18. Wat is uw eigen risico? 

18.1 Is uw camper volledig casco verzekerd en laat u uw gedekte cascoschade of de ruitvervanging herstellen door een 
aangesloten camperbedrijf, dan geldt het standaard eigen risico zoals genoemd op uw polisblad. Het standaard eigen risico 
is ook van toepassing op schade door diefstal of totaalverlies van uw camper.  Er is geen eigen risico van toepassing als de 
schade het gevolg is van verontreiniging van de bekleding van de camper als gevolg van het kosteloos vervoer van 
gewonden. 

 

18.2 Naast het standaard eigen risico geldt eventueel het door u afgesloten vrijwillig extra eigen risico. Ook dit bedrag is 
genoemd op uw polisblad.  

 
18.3 Voor ruitreparaties betaalt u geen eigen risico. Ook voor ruitreparaties adviseert Aveco Verzekeringen de reparatie te laten 

uitvoeren door een aangesloten camperbedrijf. Een overzicht van de aangesloten camperbedrijven vindt u op 
www.avecoverzekeringen.nl.  

 
18.4 Kiest u ervoor om uw gedekte cascoschade of ruitvervanging elders te laten herstellen, dan wordt naast een eventueel extra 

vrijwillig gekozen eigen risico het standaard eigen risico verhoogd. Het bedrag waarmee het standaard eigen risico verhoogd 
wordt is genoemd op uw polisblad. 

 
18.5 Heeft u een inventarisdekking? Dan heeft u een eigen risico van € 25,- per schadegebeurtenis. 
 

Artikel 19. Welke hulp krijgt u? 

Voor hulp gelden dezelfde voorwaarden als bij WA artikel 4 en 5 met een aantal voorwaarden als aanvulling. 
 
19.1 Staat u stil langs de weg door een mechanisch gebrek? Dan is artikel 6.6 van de WA voorwaarden niet van toepassing en 

vergoeden wij de noodzakelijke kosten voor hulp. De vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg na het 
tot stilstand komen als gevolg van een mechanisch gebrek, tot een maximum van € 250,- per gebeurtenis. Wij vergoeden 
niet de kosten van de reparatie. Ook niet als de reparatie plaatsvindt in een garage. 

 

19.2 Zijn er onderdelen nodig om uw camper zo te repareren dat u er verder mee kunt rijden en zijn ze niet snel verkrijgbaar op 
de plek waar u bent? Dan helpen we u bij het bestellen van de onderdelen en het opsturen. U betaalt de onderdelen zelf. 

 
19.3 Krijgt u hulp die wij niet verzekeren met deze verzekering? Dan moet u de kosten van die hulp terugbetalen aan Aveco 

Alarm Centrale of aan ons. Als die hulp meer dan € 700,- gaat kosten, mogen we ook van u eisen dat u die zelf vooraf 
betaalt. 

 

19.4 Als u niet meer kunt rijden met uw camper door één van de oorzaken uit artikel 15 en u bent verzekerd op basis van  
Optimaal +5, Optimaal +6 of Optimaal +10, dan krijgt u een vervangende camper als de reparatie langer duurt dan 2 
werkdagen. Dit geldt alleen in de periode van dertig dagen voor uw voorgenomen vakantie tot de laatste dag van uw 
vakantie. U regelt de vervangende camper met de Aveco Alarm Centrale. De vervangende camper wordt voor maximaal 4 
weken beschikbaar gesteld. Er bestaat geen recht op vervangend vervoer als er sprake is van pech (mechanisch gebrek). 

 

19.5 Wij vergoeden de kosten bij repatriëring als u zonder camper terug moet naar Nederland en een andere reisgenoot het stuur 
niet van u over kan of wil nemen. Hiervoor moet u eerst toestemming hebben van de Aveco Alarm Centrale. Wij helpen u bij: 
a. ziekte, ongeval of vermissing van een verzekerde. U bent ziek als u op advies van een arts niet meer mag rijden en dit 

niet op korte termijn herstelt; 
b. overlijden van een verzekerde; 
c. ziekte, ongeval of overlijden van uw familie die niet meereist; 
d. overlijden van een niet meeverzekerde reisgenoot; 
e. schade in Nederland aan eigendommen van een verzekerde. 

 

19.6 Brengt een vervangende bestuurder uw camper naar Nederland? Dan moet u ervoor zorgen dat deze bestuurder meteen 
met uw camper kan rijden. Is dat niet het geval? Dan betaalt u de kosten voor het rijklaar maken van de camper. Is de 
camper nog niet rijklaar voor u naar Nederland gaat? Dan moet u contact opnemen met de Aveco Alarm Centrale, zodat zij 
dit in orde kunnen maken.  


