
 

In aanvulling op de Bijzondere Voorwaarden NKC doorlopende reisverzekering 06-2018 wordt 

dekking geboden voor het afdekken van het in de huurovereenkomst opgenomen eigen risico voor 

cascoschaden. 

Niet verzekerd zijn schaden ontstaan door schadeoorzaken genoemd in artikel 8 van de NKC 

Algemene voorwaarden 06-2018 alsmede: 

Wanneer verzekerde niet voorzichtig genoeg is geweest om diefstal te voorkomen. Hiervan is onder 

meer sprake in de volgende situaties: 

- Als de sleutels in de camper worden achtergelaten. 

Dit geldt niet als de sleutels zich in een afgesloten kluis bevinden die onlosmakelijk met de 

camper is verbonden. 

Dit geldt ook niet als de camper zich bevindt in een afgesloten ruimte. 

Hieronder wordt verstaan, een niet-gemeenschappelijke ruimte met muren en een dak die 

met een goed slot is afgesloten. Niemand kan zonder sleutel van dit slot de ruimte 

binnengaan. Onder sleutels worden ook verstaan elektronische middelen waarmee de 

portieren kunnen worden geopend of de camper kan worden gestart.  

- Als de camper onbeheerd wordt achtergelaten zonder dat deze deugdelijk is afgesloten. Dit 

geldt niet als de camper wordt achtergelaten in de (winter) stalling en volgens dwingende 

voorschriften van de exploitant het afsluiten van de camper en/of het aanbrengen van 

diefstalpreventiemiddelen niet is toegestaan. 

- Als de tenaamstellingscode of – indien van toepassing- het overschrijvingsbewijs of kopie 

deel 3, in de camper wordt achtergelaten. 

Bij schade die is ontstaan: 

- Bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder. Hiervan is sprake als het 

bloedalcoholgehalte of ademalcoholgehalte hoger is dan de wettelijke bepalingen die op het 

moment van schade gelden; 

- Terwijl de bestuurder van de camper onder invloed van geneesmiddelen of een opwekkend 

of bedwelmend middel is en daardoor de camper niet op een goede manier kan besturen. 

De schade wordt ook niet vergoed als de bestuurder een ademtest of een urine- of 

bloedproef weigert. 

Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheid 

zich buiten zijn weten en tegen zijn wil heeft voorgedaan. Ook moet verzekerde aantonen dat hem 

deze omstandigheden niet verweten kan worden. 

Daarnaast zijn onderstaande schaden van de dekking uitgesloten: 

- Schade door gebruik off-road 

- Schade aan ruiten 

- Schade ontstaan bij achteruitrijden 

- Schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem 

- Schade aan interieur 

- Dakschade door laaghangende objecten 

- Schade aan de onderzijde incl. banden/wielen 

De dekking is gemaximeerd tot het in de huurovereenkomst opgenomen eigen risico met een 

maximum van € 1.000,- voor cascoschaden  


