
1

Verzekering materiële schade
Document met informatie over het verzekeringsproduct

DVV Verzekeringen Omnium Kampeeraanhangwagen
DVV Verzekeringen is een merk- en handelsnaam van Belins NV – een Belgische verzekeringsonderneming erkend onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - 
Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - I/C93/01/2018

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Omnium Kampeeraanhangwagen is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar er zich toe verbindt het roerend vermogen 
van de verzekerde te beschermen door de aan zijn kampeeraanhangwagen of caravan veroorzaakte schade te vergoeden. Wij 
verzekeren de speciaal voor kamperen uitgeruste aanhangwagen die voor privédoeleinden wordt gebruikt, bestemd is om door een 
motorvoertuig te worden getrokken en niet als vaste verblijfplaats dient. De opties en toebehoren waarmee de aanhangwagen is 
uitgerust, zijn gedekt indien de waarde in de verzekerde waarde werd opgenomen. Het toebehoren dat aan de buitenzijde van de 
aanhangwagen geïnstalleerd werd, is slechts verzekerd indien het enkel kan worden weggenomen door het los te trekken of te demonteren.

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: Omnium Kampeeraanhangwagen dekt 
met name:

PP brand: schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, 
steekvlammen, bliksem en bluswerken na brand;

PP diefstal en vernieling of beschadiging door diefstal of poging 
tot diefstal;

PP materiële schade als gevolg van een botsing, contact tussen 
de verschillende delen van de voertuigcombinatie, kantelen 
of botsing met een voorwerp; 

PP kwaad opzet: schade die voortvloeit uit kwaadwillige daden, 
behalve die welke door een verzekerde werden begaan;

PP schade veroorzaakt tijdens trein-, zee- of luchttransport, 
met inbegrip van laden en lossen;

PP glasbreuk;

PP natuurkrachten: rechtstreekse schade veroorzaakt door een 
uitzonderlijke natuurkrachten;

PP aanrijding met een dier: schade veroorzaakt door botsing 
met wild of elk ander loslopend dier.

In geval van schade betalen wij ook tot 750 EUR terug:

PP de kosten voor het blussen, de takelkosten, de kosten voor 
het voorlopig stallen tot aan de expertise, de kosten voor het 
demonteren van de aanhangwagen indien nodig voor het 
ramen van de schade, de kosten voor de technische keuring 
na herstelling van de aanhangwagen

PP na onze toestemming de kosten voor repatriëring van de 
aanhangwagen in geval van schade in het buitenland indien 
deze aanhangwagen onbruikbaar is door een ongeval en niet 
ter plaatse kan worden hersteld of indien het trekkend voertuig 
niet meer in staat is om de aanhangwagen te trekken door 
een ongeval, brand of diefstal.

 Wat is niet verzekerd? 

Omnium Kampeeraanhangwagen dekt onder andere niet in: 
Brand: 

 O schade veroorzaakt door het laden, lossen en vervoeren van 
ontvlambare of explosieve stoffen of voorwerpen; 

 O schade veroorzaakt door elektriciteit of blikseminslag in 
elektrische toestellen of installaties;

 O verschroeiing of schade veroorzaakt door rook als gevolg 
van oververhitting zonder brandhaard.

Diefstal:
 O diefstal van de inhoud zonder de aanhangwagen, behalve 

indien die gebeurde door inbraak, inklimming, agressie of 
met behulp van valse sleutels of de originele sleutels die 
gestolen of verloren zouden zijn;

 O diefstal die voortvloeit uit het achterlaten van de niet 
afgegrendelde aanhangwagen of waarvan het raam of het 
open dak niet was afgesloten wanneer de aanhangwagen 
zich onbewaakt buiten een afgegrendelde individuele garage 
bevond.

Materiële schade:
 O schade aan de banden, tenzij aan de aanhangwagen tegelijk 

andere gedekte schade wordt veroorzaakt;
 O schade veroorzaakt door het toebehoren en door de vervoerde 

voorwerpen of doordat ze in- of uitgeladen werden;
 O schade veroorzaakt aan de inhoud die zich buiten de 

aanhangwagen bevindt;
 O schade die voortvloeit uit het besturen van het trekkend 

voertuig in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een 
soortgelijke toestand door het gebruik van andere producten 
dan alcoholhoudende dranken. 
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De nieuwe aanhangwagens moeten verzekerd worden tegen 
hun cataloguswaarde (opties en toebehoren inbegrepen).

Aanhangwagens die tweedehands of meer dan een jaar oud 
zijn, moeten verzekerd worden op basis van hun cataloguswaarde, 
na aftrek van een waardevermindering van 10 % per verstreken 
jaar vanaf het eerste jaar dat de aanhangwagen in het verkeer 
werd gebruikt. Indien de aanhangwagen meer dan 5 jaar oud 
is, bedraagt de verzekerde waarde 40 % van de cataloguswaarde. 

De inhoud kan worden verzekerd ten belope van 20 % van de 
verzekerde waarde van de aanhangwagen, met een maximum 
van 1 500 EUR. Onder inhoud verstaat men het extra meubilair, 
alsook het vaatwerk, het huislinnen, de kleren ….

 Zijn er dekkingsbeperkingen?

Omnium Kampeeraanhangwagen komt nooit tussen voor:

 ! geld, reisbiljetten, kredietkaarten en andere waardepapieren; 
 ! juwelen, kunstvoorwerpen;
 ! fototoestellen, camera’s, tv-apparaten en alle andere 

audiovisuele toestellen;
 ! schade veroorzaakt wanneer de verzekerde aanhangwagen 

verhuurd wordt.

Franchise:
Voor diefstal en materiële schade brengen wij een franchise die 
overeenstemt met 10 % van het bedrag van de schade in 
mindering (minimum: 50 EUR, maximum: 250 EUR).

Schadevergoeding:
Indien de aanhangwagen gedeeltelijk beschadigd is, betalen wij 
de herstellingskosten van de aanhangwagen terug.
Bij totaal verlies of diefstal betalen wij de reële waarde van de 
aanhangwagen, d.w.z. de waarde onmiddellijk vóór het schade
geval, na aftrek van de waarde van het wrak, tenzij de verzekerde 
ons de verkoop ervan toevertrouwt. Voor tweedehandsvoertuigen 
mag de schadeloosstelling nooit hoger liggen dan de prijs die 
vermeld staat op de aankoopfactuur van de verzekerde 
aanhangwagen.

 Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt in alle landen die op de groene kaart vermeld staan en niet uitdrukkelijk zijn geschrapt. 

 Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• Tijdens de looptijd van het contract de verzekeraar waarschuwen bij veranderingen in de kenmerken van het voertuig of de 

verzekeringnemer.
• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval of de verergering ervan te vermijden.
• Een schadegeval aangeven, met vermelding van de omstandigheden, oorzaken, omvang van de schade en de identiteit van de 

getuigen binnen acht dagen na het schadegeval.

 Wanneer en hoe betaal ik?
U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor de 
jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

 Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor een looptijd van een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

 Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De opzegging 
van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. 


