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Wat is verzekerd   
Met deze verzekering ben je verzekerd wanneer je je camper als particulier verhuurt aan 
andere particulieren. Verzekerd is schade die de huurder of de opgegeven bestuurder tijdens 
de verhuurperiode met of door de camper veroorzaakt aan iemand anders (Wettelijke 
Aansprakelijkheid). Daarnaast is ook hulp bij een ongeval of pech met de camper 
verzekerd.   
  
Ook schade aan de camper zelf is verzekerd (Uitgebreid Casco). Hierbij gaat het om 
schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier. 

Maar ook als de huurder/bestuurder met je camper botst, omslaat, in het water terecht komt, 
van de weg raakt is dit verzekerd. Ook als je camper schade krijgt door een andere 
gebeurtenis van buitenaf is dit verzekerd.                                            
  
Vereiste voor het verzekerd zijn tijdens verhuur van je camper is dat je lid moet zijn van de 
NKC. En dat je voor je camper ook een NKC Camperverzekering hebt met een dekking voor 
Wettelijke Aansprakelijkheid (verplicht) aangevuld met een Beperkte of Uitgebreide Casco 
dekking. En die verzekering moet je ook in stand houden tijdens de verhuurperiode.   
     
Hulpverlening na een ongeval of pech  
Kan de huurder/bestuurder door een ongeval of pech in Nederland niet verder rijden 
met je camper? Dan bent je verzekerd voor het vervoer van je camper naar een adres in 
Nederland. Ook wordt het vervoer van de huurder/bestuurder, de passagiers en bagage naar 
een adres in Nederland geregeld.             
  
Buiten Nederland       
Buiten Nederland bent je verzekerd voor het vervoer van je camper naar de garage die het 
dichtstbij is. Kan je camper niet binnen 4 dagen worden gerepareerd? Dan wordt je camper 
naar Nederland teruggebracht. Een deel van de kosten voor het terugbrengen van je camper 
moet je zelf betalen. Dit bedrag is EUR 300,-.   
  
Voor de huurder wordt dan het volgende geregeld of betaald:  
- de huurkosten van een vervangende auto. Let op: dit is geen camper! De huurder krijgt de  

  vervangende auto voor maximaal 5 dagen en tot maximaal de einddatum van de  
  verhuurperiode.     
- de extra verblijfskosten die worden gemaakt. Dit is een bedrag van EUR 75,-   
  per persoon per dag en maximaal 5 dagen.   
- het vervoer van de huurder, de passagiers en bagage terug naar Nederland.   
  
Verzekerd bedrag  
Het verzekerde bedrag van je NKC Camperverzekering is ook het verzekerde bedrag voor 
de verhuurverzekering. Om de verhuurverzekering af te kunnen sluiten moet dit bedrag wel 
minimaal EUR 10.000,- zijn.   
  
Is je camper 16 jaar of ouder? Dan is een taxatie waar de waarde van de camper uit blijkt 
nodig. Die waarde geldt dan als het verzekerde bedrag. Het taxatierapport mag maximaal 3 
jaar oud zijn. Ook hier geldt dat het bedrag minimaal EUR 10.000,- moet zijn om de 
verhuurverzekering af te kunnen sluiten.       
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De vergoeding van schade is in alle gevallen gebaseerd op de dagwaarde van je 
camper.                 
 
Schade aan de camper    
Vastgesteld wordt of reparatie van je camper technisch mogelijk en verantwoord is. Oftewel 
is je camper na reparatie nog in een staat om er veilig mee te rijden. Is reparatie van de 
schade technisch mogelijk? Dan krijg je de reparatiekosten vergoedt min het eigen 
risico.    Soms wordt de vergoeding verlaagd als slijtagegevoelige onderdelen worden 
vervangen door nieuwe onderdelen. Bijvoorbeeld nieuwe banden, een nieuwe accu of een 
nieuwe uitlaat.  
  
Let op: Is reparatie van de schade aan je camper wel mogelijk maar wordt de schade niet 
gerepareerd? Dan krijg je 50% van reparatiekosten vergoedt min het eigen risico.   
  
Bij een technisch of een economisch totaal verlies van je camper krijg je de dagwaarde van 
je camper vergoedt min de waarde van de restanten na de schade. En bij diefstal de 
dagwaarde van je camper net voor de schade.    
  
Van een technisch total loss is sprake als je camper technisch niet meer in een staat is om 
veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Van een economisch total 
loss van je camper is sprake als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de 
dagwaarde van je camper net voor de schade min de waarde van de restanten na de 
schade.    
  
Eigen risico  
Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) geldt geen 
eigen risico. Bij schade aan je camper is het eigen risico EUR 1.000,-. Voor hulpverlening 
geldt dat je een deel van de kosten voor het terugbrengen van je camper vanuit het 
buitenland naar Nederland zelf moet betalen. Dit bedrag is EUR 300,-   
    

Als je schade laat herstellen door een bij de NKC Camperschadeservice aangesloten 
hersteller wordt het standaard eigen risico met EUR 175,- verminderd.      
Wordt ruitschade hersteld door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf? Dan heb je bij 
ruitreparatie geen eigen risico en wordt bij ruitvervanging het standaard eigen risico 
verminderd met EUR 150,-.   
  
Beveiliging  
Is voor je NKC Camperverzekering een diefstalbeveiligingssysteem vereist? Dan geldt 
dit ook voor je verhuurverzekering van NKC. Blijkt na schade dat je camper niet het vereiste 
beveiligingssysteem heeft of het vereiste systeem functioneerde niet op het moment van de 
schade of het systeem stond niet aan? Dan ben je niet verzekerd voor schade door diefstal 
of vermissing van je camper of voor schade doordat iemand zonder je toestemming met je 
camper reed.                               
  
Ook geldt dat de huurder of de geregistreerde bestuurder voldoende voorzichtig moet zijn 
om de diefstal van je camper te voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de camper 



  

NKC Camperverhuurverzekering:   

Meer informatie   

  

 

210531 3 van 3 

 

deugdelijk afgesloten moet zijn als deze onbeheerd wordt achtergelaten. En dat de 
campersleutels niet in de camper worden achtergelaten.  
  
Voorwaarden aan de verhuur  
Je bent verzekerd als je je camper aan een particulier verhuurt voor recreatief gebruik. En de 
huurder of de mede opgegeven bestuurder van je camper moet minstens 27 jaar oud en 
mag maximaal 75 jaar oud zijn. En bovendien moeten ze 3 jaar in het bezit zijn van een 
geldig rijbewijs dat hoort bij het besturen van je camper.     
   
Verhuurperiode   
Je sluit de verzekering af voor de periode dat je je camper verhuurt. Die periode mag 
maximaal een aaneengesloten periode van 30 dagen zijn. En per jaar mag je maximaal 90 
dagen verhuren.   
  
Staat de camper door een ongeval of na pech bij een garage? En wordt hierdoor de 
verhuurperiode overschreden? Dan blijft de dekking bestaan tot het tijdstip dat de huurder 
met de camper is teruggekeerd. Je moet ons dit wel laten weten.   
             
Verzekerde landen    
Deze verzekering is geldig in:  
Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noord 
Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, 
Slovenië, Slowaakse Republiek, Spanje, Tsjechische Republiek, Tunesië, Turkije, Verenigd 
Koninkrijk en Noord-Ierland, Wit-Rusland, IJsland, Zweden, Zwitserland.         
  
Bonusregeling en schadevrije jaren    
Voor deze verhuurverzekering is geen bonus-malusregeling van toepassing. En bouw je ook 
geen schadevrije jaren op. Een schademelding op deze verzekering heeft geen invloed op 
de bonuskorting en schadevrije jaren van je NKC Camperverzekering.                        
  
Digitaal gemak  
Als extra gratis service kun je gebruik maken van “Mijn Verzekeringen”. Hiermee kun je via 
internet – altijd en overal - je polis-, schade-, factuur- en persoonlijke gegevens inzien. 
Daarnaast kun je zeer gemakkelijk online gegevens wijzigen of een schade melden.   
  
Belangrijk  
In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor je wel of niet verzekerd bent.  
De polisvoorwaarden zijn in alle gevallen altijd leidend.  
  

 


