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Schadeverzekering Inzittenden

Op de Schadeverzekering Inzittenden verzekering zijn de algemene voorwaarden KZP van toepassing. Deze verzekering geldt alleen 
als op uw polisblad staat dat deze verzekering is meeverzekerd. Onder inzittenden verstaan wij de personen die volgens de wet 
vervoerd mogen worden in de camper. Dit is inclusief de bestuurder. 

Artikel 1.  Wat is verzekerd? 

Verzekerd is zaak- en personenschade van de inzittenden bij een ongeval. Van een ongeval is ook sprake als de inzittenden:  
a. in- of uit de camper stappen; 
b. de camper in- of uitladen; 
c. brandstof tanken; 
d. onderweg een (nood)reparatie aan de camper verrichten. Ook als de inzittenden in de omgeving hulp inroepen. 

Ook verzekerd zijn de kosten van een geneeskundige behandeling door letselschade die veroorzaakt is in de camper. 

Artikel 2.  Wat is niet verzekerd? 

1. De camper, motorrijtuigen, motorrijtuigaccessoires en een gekoppeld voertuig.  
2. Geld en andere waardepapieren.  
3. Smartengeld, zoals beschreven staat in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek. Maar ook de kosten die beschreven staan in 

artikelen 6:96 lid 2 en 6:107 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet verzekerd. Dat geldt niet als op uw polisblad staat dat u hier wel 
voor verzekerd bent. 

4. U bent niet verzekerd als de schadegebeurtenis eigen schuld is van de inzittenden. Bijvoorbeeld als de bestuurder meer drugs, 
drank of medicijnen in zijn of haar bloed heeft dan mag volgens de wet. De inzittenden nemen dan zelf het risico. 

5. Als aangetoond kan worden dat het niet dragen van de veiligheidsriemen de schade heeft veroorzaakt of verergerd. De mate 
van eigen schuld heeft invloed op de vergoeding. 

Artikel 3.  Wat vergoeden wij? 
1. Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Dit is het bedrag voor alle inzittenden samen. 
2. Bij de beschadiging of het totaalverlies van privébezittingen vergoeden wij de reparatiekosten tot de dagwaarde, tenzij er sprake 

is van totaalverlies. Dat vergoeden wij niet als de voorwerpen handelswaar, onderdelen van de camper of accessoires bij de 
camper zijn. 

3. De zaak- en personenschade. Die berekenen wij volgens het burgerlijk recht. 
4. De schade voor nabestaande zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek. 
5. Wij vergoeden de kosten van lijkbezorging tot maximaal € 4.500,-. 
6. Kosten die u heeft gemaakt met onze toestemming of op ons verzoek.  
7. Is het schadebedrag van alle inzittenden hoger dan het bedrag dat wij vergoeden? Dan verdelen wij het maximale bedrag naar 

verhouding van de hoogte van de schade.  

Artikel 4.  Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 
4.1 Inzittenden: 
De personen die volgens de wet mogen worden vervoerd, inclusief de gemachtigde bestuurder. 

4.2 Zaakschade: 
Beschadiging of verlies van de privébezittingen die met de camper worden vervoerd. 

4.3 Personenschade: 
Schade door letsel of overlijden van inzittenden. Hieronder valt ook de gevolgschade. 

4.4 Inwonende gezinsleden: 
Personen die bij het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven en de uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar. 

4.5 Camper: 
Een camper die recreatief wordt gebruikt. 

4.6 Ongeval: 
Een botsing, aan- of overrijding waarbij de camper is betrokken.


