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Camp er ver huur ver ze ke ring

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	biedt	dekking	als	u	uw	camper	als	particulier	verhuurt	aan	andere	particulieren.	Verzekerd	is	schade	die	de	huurder/bestuurder
tijdens	de	verhuurperiode	met	of	door	de	camper	veroorzaakt	aan	iemand	anders	(Wettelijke	Aansprakelijkheid).	Ook	schade	aan	de	camper	zelf
is	verzekerd	(Uitgebreid	Casco).	Daarnaast	is	ook	hulp	bij	een	ongeval	of	pech	met	de	camper	verzekerd.

Extra	informatie

Deze	verzekering	is	af	te	sluiten	als	u	lid	bent	van	de	NKC.	Daarnaast	geldt	de	verplichting	dat	u	voor	uw	camper	ook	een	NKC
Camperverzekering	heeft	met	een	dekking	voor	Wettelijke	Aansprakelijkheid	(verplicht)	aangevuld	met	een	Beperkte	of	Uitgebreide	Casco
dekking.

Wat	is	ver ze kerd?
U	bent	verzekerd	voor	wettelijke	aansprakelijkheid,
diefstal	of	totaalverlies,	schade	door	brand,	hagel,
bliksem,	overstroming	of	aanrijding	met	een	dier	en
schade	aan	de	eigen	camper.	Daarnaast	heeft	u
recht	op	hulpverlening,	vervangend	vervoer,
reparatie	en	ruitvervanging.

Ver ze kerd	be drag
Bij	wettelijke	aansprakelijkheid	geldt	een	maximaal
verzekerd	bedrag	van	EUR	6.100.000,-	bij
letselschade	en	EUR	2.500.000,-	bij	schade	aan
spullen.	Bij	diefstal	of	totaalverlies	van	de	camper
vergoeden	wij	de	dagwaarde.

Aan spra ke lijk heid	(WA)
Als	de	huurder/bestuurder	met	uw	camper	schade
veroorzaakt	aan	anderen	of	andermans	auto	of
spullen.	Dit	is	een	wettelijk	verplichte	verzekering.

Extra	informatie

Bij	wettelijke	aansprakelijkheid	bent	u	maximaal
verzekerd	voor	EUR	6.100.000,-	bij	letselschade
en	EUR	2.500.000,-	bij	schade	aan	spullen.

Wat	is	niet	ver ze kerd?

Extra	informatie

Is	er	schade	aan	een	ander	veroorzaakt?	Dan	wordt
de	schade	wel	aan	de	benadeelde	partij	vergoed,
maar	bestaat	de	kans	dat	de	schade	door	u	moet
worden	terugbetaald.

U	bent	bijvoorbeeld	niet	verzekerd	als	de
huurder/bestuurder	geen	geldig	Nederlands	rijbewijs
heeft	of	niet	rijbevoegd	is.	Ook	schade	door	misbruik
van	alcohol,	geneesmiddelen	of	drugs	valt	niet	onder
de	dekking.

Frau de,	opzet	en	mo lest
U	bent	niet	verzekerd	als	u	bij	het	afsluiten	van	de
verzekering	of	bij	een	schade	fraude	pleegt.	Of	als	er
bij	schade	sprake	is	van	opzet	of	roekeloosheid.	U
bent	ook	niet	verzekerd	als	de	schade	het	gevolg	is
van	molest	of	een	atoomkernreactie.

Extra	informatie

Onder	molest	wordt	verstaan:	binnenlandse
onlusten,	burgeroorlog,	gewapend	conflict,	muiterij,
oproer	en	opstand.

On vol doen de	on der houd	of	zorg	of	slij ta ge
U	ontvangt	geen	vergoeding	voor	de	kosten	voor
(pech)hulpverlening	als	u	de	camper	niet	goed	hebt
(laten)	onderhouden	of	omdat	de	camper	overbelast
is.	U	bent	ook	niet	verzekerd	voor	schade	aan	uw
camper	die	ontstaat	door	normaal	gebruik,	zoals
slijtage,	verkleuring,	veroudering,	verroesting	en
corrosie.

https://doc.aon.nl/?c=i9ToDXLiXC


Hulp ver le ning	na	een	on ge val	of	pech
Is	het	na	een	ongeval	of	pech	in	Nederland	niet	meer
mogelijk	om	verder	te	rijden	met	uw	camper?	Dan
bent	u	verzekerd	voor	vervoer	van	uw	camper	naar
een	adres	in	Nederland.	Ook	wordt	het	vervoer	van
de	huurder/bestuurder,	de	passagiers	en	bagage
naar	een	adres	in	Nederland	geregeld.

	

Extra	informatie

Buiten	Nederland	bent	u	verzekerd	voor	het	vervoer
van	uw	camper	naar	de	garage	die	het	dichtstbij	is.
Kan	uw	camper	niet	binnen	4	dagen	worden
gerepareerd?	Dan	wordt	uw	camper	naar	Nederland
teruggebracht.	Een	deel	van	de	kosten	voor	het
terugbrengen	van	uw	camper	moet	u	zelf	betalen.	Dit
bedrag	is	EUR	300,-.	Vervoer	van	de	huurder,	de
passagiers	en	bagage	terug	naar	Nederland	wordt
ook	geregeld.

Ver van gend	ver voer
Bij	een	ongeval	of	pech	buiten	Nederland	wordt	uw
camper	naar	de	garage	vervoerd	die	het	dichtstbij	is.
Is	uw	camper	niet	binnen	4	dagen	door	de
buitenlandse	garage	te	repareren?	Dan	krijgt	de
huurder	een	vervangende	auto	voor	maximaal	5
dagen.

Extra	informatie

De	verzekering	dekt	ook	de	eventuele	extra
verblijfkosten.	Hiervoor	geldt	een	maximaal	bedrag
van	EUR	75,-	per	persoon	per	dag	voor	maximaal	5
dagen.

	

Re pa ra tie
Bij	elke	schade	heeft	u	de	keuze	wie	de	reparatie
uitvoert.	Laat	u	de	schade	herstellen		door	een	bij	de
NKC	Schadeservice	aangesloten	hersteller?	Dan
verminderen	wij	het	standaard	eigen	risico	met	EUR
175,-.

Extra	informatie

Gebruik	maken	van	een	bij	de	NKC	Schadeservice
aangesloten	hersteller	biedt	u	nog	een	aantal
voordelen,	zoals	gratis	vervangend	vervoer	tijdens
de	reparatieperiode,	haal	en	brengservice	en
garantie	op	de	reparatie.	Bovendien	betalen	wij
de	rekening	rechtstreeks	aan	de	hersteller.

Ruit scha de
Breken	of	barsten	van	de	camperruit	of	het
panorama-	of	zonnedak	is	verzekerd.	U	heeft	geen
eigen	risico	als	u	de	ruit	laat	repareren	door	een
geselecteerd	ruitschadeherstelbedrijf.	Bij
ruitvervanging	door	een	geselecteerd
ruitschadeherstelbedrijf	verminderen	wij
het	standaard	eigen	risico	met	EUR	150,-.

Scha de	aan	eigen	cam per
U	bent	verzekerd	voor	schade	aan	uw	camper	door
brand,	hagel,	bliksem,	overstroming	of	aanrijding	met
een	dier,	botsen,	omslaan,	in	het	water	terecht
komen	of	van	de	weg	raken.	Ook	bij	schade	aan	uw
camper	door	een	andere	gebeurtenis	van	buitenaf
bent	u	verzekerd.

Eigen	ge bruik	en	za ke lijk	ge bruik
U	bent	niet	verzekerd	voor	schade	tijdens	eigen
gebruik	van	uw	camper.	Ook	bent	u	niet		verzekerd
als	uw	camper	voor	zakelijke	doeleinden	wordt
gebruikt,	zoals	bijvoorbeeld	voor	vervoer	van
personen	of	vracht	tegen	betaling,	waaronder
koeriersdiensten.

Extra	informatie

Uw	NKC	Camperverzekering	is	er	voor	schade
tijdens	eigen	gebruik	van	de	camper.	Of	de	schade
verzekerd	is,	is	afhankelijk	de	dekking	van	van	uw
NKC	Camperverzekering.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
U	bent	niet	verzekerd	voor	schade	buiten	de	door	u
opgegeven	periode	dat	u	uw	camper	verhuurt.

Eigen	ri si co
U	heeft	geen	eigen	risico	voor	schade	die	valt	onder
de	dekking	voor	Wettelijke	Aansprakelijkheid	(WA).
U	heeft	een	eigen	risico	van	EUR	1.000	bij	schade
aan	uw	camper.	Voor	het	terugbrengen	van	uw
camper	vanuit	het	buitenland	naar	Nederland	komt
een	deel	van	deze	kosten,	namelijk	EUR	300,-	voor
uw	eigen	rekening.

Extra	informatie

Laat	u	de	schade	herstellen	door	een	bij	de	NKC
Schadeservice	aangesloten	hersteller,	dan
verminderen	wij	het	standaard	eigen	risico	met	EUR
175,-.	Als	u	ruitschade	laat	herstellen	door
een	geselecteerd	ruitschadeherstelbedrijf,	heeft	u
bij	ruitreparatie	geen	eigen	risico	en	bij
ruitvervanging	verminderen	wij	het	standaard	eigen
risico	met	EUR	150,-.

Be vei li ging
Als	voor	uw	NKC	Camperverzekering	eisen	aan	de
beveiliging	van	uw	camper	zijn	gesteld,	gelden	deze
eisen	onveranderd	ook	voor	de	verzekering	tijdens
verhuur.	De	huurder	moet	zich	houden	aan	de
verplichtingen	om	de	vereiste	beveiligingsmiddelen
te	gebruiken.	Dit	naast	de	algemene	verplichting	om
alles	te	doen	om	diefstal	te	voorkomen,	zoals
bijvoorbeeld	het	deugdelijk	afsluiten	van	de	camper.

Huur der/be stuur der
De	huurder/bestuurder	moet	minstens	27	jaar	oud	en
mag	maximaal	75	jaar	oud	zijn.	Bovendien	moet	de
bestuurder	3	jaar	in	het	bezit	zijn	van	een	geldig
Nederlands	rijbewijs	dat	hoort	bij	het	besturen	van	de
camper.



Lid maat schap	en	NKC	Camp er ver ze ke ring
Deze	verzekering	is	af	te	sluiten	als	u	lid	bent	van	de
NKC.	Daarnaast	geldt	de	verplichting	dat	u	voor	uw
camper	ook	een	NKC	Camperverzekering	heeft	met
een	dekking	voor	Wettelijke	Aansprakelijkheid
(verplicht)	aangevuld	met	een	Beperkte	of
Uitgebreide	Casco	dekking.

Extra	informatie

Heeft	u	schade	aan	uw	camper	tijdens	de	verhuur
van	de	camper?	Dan	heeft	dit	geen	invloed	op	de
bonus-maluskorting	en	de	opgebouwde	(zuivere)
schadevrije	jaren	van	uw	NKC	Camperverzekering.

Waar	ben	ik	ge dekt?
De	verzekering	biedt	dekking	in	de	landen	die	op	het	Internationale	VerzekeringsBewijs	(IVB)	van	uw	NKC	Camperverzekering
staan	en	die	niet	zijn	doorgekruist.	Praktisch	gezien	zijn	dit	de	landen	van	Europa	en	Israël,	Marokko	en	Tunesië.

Extra	informatie

In	de	polisvoorwaarden	staat	een	complete	opsomming	van	de	landen	waar	de	verzekering	dekking	biedt.
	

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
U	moet	al	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	Bij	aanvraag	van	de	verzekering	en	bij	het	melden	van	een	schade.	Ook	moet
u	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te	voorkomen	en	te	beperken.	Meld	schade	daarom	zo	snel	mogelijk,	doe	aangifte	bij	strafbare
feiten,	zoals	diefstal	en	werk	volledig	mee	bij	de	schadeafhandeling.	Ten	slotte	vragen	wij	u	veranderingen	in	uw	situatie	zo	snel
mogelijk	aan	ons	door	te	geven.

Extra	informatie

Houdt	u	zich	niet	aan	de	verplichtingen?	Dan	kan	dat	gevolgen	hebben.	U	krijgt	dan	bij	schade	minder	of	niets	betaald.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
U	betaalt	de	premie,	kosten	en	assurantiebelasting	vooruit.	Op	de	premienota	staat	voor	wanneer	u	de	premie	moet	betalen.	

Extra	informatie

Als	u	de	premie	niet	op	tijd	betaalt,	dan	heeft	u	vanaf	de	ingangsdatum	geen	dekking	meer.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	en	eindigt	op	de	door	u	gekozen	ingangs-	en	einddatum.	Deze	data	komen	overeen	met	de	periode	dat	u	uw
camper	verhuurt.

Extra	informatie

Staat	de	camper	door	een	ongeval	of	na	pech	bij	een	garage?	En	wordt	hierdoor	de	verhuurperiode	overschreden?	Dan	loopt	de
verzekering	door,	ook	na	de	einddatum.	Wii	vragen	u	dit	wel	aan	ons	te	laten	weten.	

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
De	verzekering	stopt	vanzelf	aan	het	einde	van	de	verzekerde	verhuurperiode.
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