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ARTIKEL 1
OMVANG VAN DE VERZEKERING
Indien uit het polisblad blijkt dat deze rubriek is meeverzekerd vergoedt verzekeraar tot maximaal het op
het
polisblad genoemde bedrag voor alle inzittenden, onder wie de bestuurder, van de kampeerauto tezamen:
a. Aan de inzittenden:
a.1 De materiële gevolgschade van lichamelijk of geestelijk letsel, opgelopen terwijl zij zich in de
kampeerauto bevinden, daar in of daar uit stappen of onderweg een noodreparatie aan de
kampeerauto verrichten of in de onmiddellijke nabijheid van de kampeerauto daarbij behulpzaam zijn
of in de naaste omgeving hulp inroepen. Schade als omschreven in artikel 6:106 van het Burgerlijk
Wetboek (smartengeld) en de kosten als omschreven in artikel 6:96 lid 2 en artikel 6:107 van het
Burgerlijk Wetboek komen evenwel niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij uit het polisblad blijkt
dat deze wel meeverzekerd zijn,
a.2 De kosten van geneeskundige behandeling,
a.3 De schade aan of het verlies van hun toebehorende, met de kampeerauto vervoerde zaken die
behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde met uitzondering van schade aan
motorrijtuigen, geld en geldswaardige papieren, tot het bedrag van de reparatiekosten respectievelijk
tot de waarde van de zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis onder aftrek van de opbrengst van de
restanten, voor zover deze zaken niet tot enige handelsvoorraad behoren of geacht kunnen worden
speciale voorzieningen of accessoires te zijn;
b. Aan de personen genoemd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek: de schade door het derven
van levensonderhoud, op de voet van artikel 6:108 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens zijn de
kosten van lijkbezorging meeverzekerd tot maximaal € 4.500,-. Verzekeraar vergoedt bovendien de
kosten, voor zover die met zijn toestemming of in zijn opdracht zijn gemaakt.
ARTIKEL 2
UITSLUITINGEN
Niet gedekt is dat deel van de schade dat de inzittenden als gevolg van het aanvaarden van risico dan wel
als gevolg van eigen schuld voor eigen rekening moeten nemen. Zulks geldt in elk geval, doch
onverminderd andere omstandigheden die risicoaanvaarding dan wel eigen schuld met zich brengen, voor
het rijden onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of een bedwelmend of opwekkend middel
dat de bestuurder niet in staat moest worden geacht de kampeerauto naar behoren te besturen. Hiervan
is in ieder geval sprake als het alcoholgehalte van de adem meer was dan 220 microgram alcohol per liter
uitgeademde lucht dan wel als het alcoholgehalte van het bloed meer was dan 0.5 milligram alcohol per
milliliter bloed.
ARTIKEL 3
REGELING VAN DE VERGOEDING
Indien meer personen rechten aan deze verzekering kunnen ontlenen en hun gezamenlijke schade het
verzekerde bedrag overschrijdt, zal hun schade naar evenredigheid vergoed worden.
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