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DE WAARBORG

Begripsomschrijvingen

In deze polis verstaat men onder:

Verzekerde:
A. U als verzekeringnemer;
B. uw gezinsleden. Hiermee worden bedoeld alle mensen die

bij u inwonen;
C. de personen die met uw toestemming de aanhangwagen in

gebruik hebben;
D. de houder.
Wij: DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV,
verzekeringsonderneming met maatschappelijke zetel in Belgi�
Galileelaan 5, 1210 Brussel, toegelaten onder codenummer
0037, K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24 januari
1991 (B.S. 22 maart 1991), K.B. 30 maart 1993 (B.S. 7 mei
1993) en K.B. 21 november 1995 (B.S. 8 december 1995).

Verzekerde aanhangwagen

Artikel 1 De in de bijzondere voorwaarden omschreven
aanhangwagen, die speciaal is uitgerust voor het kamperen, die
uitsluitend dient voor priv�-gebruik, die bestemd is om door een
motorrijtuig te worden getrokken en die niet als permanente
verblijfplaats gebruikt wordt.
Zijn daaronder begrepen: de opties en het toebehoren waarmee
de verzekerde aanhangwagen is uitgerust en waarvan de waarde
begrepen is in de verzekerde waarde.
Het toebehoren dat langs de buitenzijde van de aanhangwagen
wordt aangebracht (voortent, luifel, terras, enz...) is echter
slechts verzekerd indien het op zulke wijze vastgehecht is dat het
enkel kan weggenomen worden door afrukking of door het
uiteen te nemen.
De inhoud wordt op eerste risico verzekerd tot het bedrag
vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Onder inhoud wordt verstaan: het bijkomende meubilair, alsook
het vaatwerk, het linnen, de kleding en het reisgoed nodig voor
het gebruik van de aanhangwagen.
Blijven uitgesloten:
- geld, cheques, reisbiljetten, benzinebons, maaltijdcheques,

kredietkaarten en andere waardepapieren;
- juwelen, niet gezette echte parels en edelstenen, uurwerken,

bont, kunstvoorwerpen, staven edel metaal;
- foto-, film-, radio- of televisietoestellen, alsmede andere

geluids- of beeldapparatuur.

Verzekerde waarde

Artikel 2 De verzekerde waarde die u moet bepalen dient te zijn
samengesteld uit:

- voor nieuwe aanhangwagens: de offici�le verkoopprijs in

Belgi� van de in de bijzondere voorwaarden omschreven

aanhangwagen, met inbegrip van de meegeleverde opties en

toebehoren, zoals die door de fabrikant of invoerder werd

vastgesteld op het ogenblik van de eerste ingebruikneming;

- voor tweedehandsaanhangwagens of aanhangwagens van

meer dan 1 jaar oud:

de waarde van de aanhangwagen bij eerste ingebruikneming,

zoals hiervoor bepaald, verminderd met een forfaitair

waardeverlies van 10ÿ% per volledig verstreken jaar en dit

vanaf het eerste jaar dat hij in gebruik genomen werd.

Wanneer de aanhangwagen ouder is dan 5ÿjaar bedraagt de

verzekerde waarde steeds 40ÿ% van de cataloguswaarde. De

verzekerde waarde mag echter hoger zijn dan de

bovenvermelde waarde wanneer dit gestaafd wordt met de

aankoopfactuur;

- de prijs, zoals vermeld op de aankoopfactuur, van de opties

en het toebehoren die niet in de hiervoor omschreven

cataloguswaarde begrepen zijn;

- de waarde van de inhoud, tot 20ÿ% van de in de bijzondere

voorwaarden vermelde verzekerde waarde van de

aanhangwagen. De maximum waarde die voor de inhoud kan

worden verzekerd bedraagt echter 1.500,00ÿEUR.

Alle hiervoor vermelde waarden moeten worden aangegeven

zonder rekening te houden met verminderingen, kortingen en

belastingen.

Omvang van de waarborgen

Voor de verzekerde aanhangwagen gelden de volgende

waarborgen:

WAARBORG BRAND

Artikel 3 Wij dekken de verzekerde aanhangwagen en zijn

inhoud tegen brand, schade door vuur, ontploffing,

steekvlammen, bliksem en door blussingswerken na brand.

Artikel 4 Zijn van vergoeding uitgesloten:

- de schade veroorzaakt door het laden, het lossen of vervoeren

van ontvlambare of ontplofbare stoffen of voorwerpen, met

uitzondering van kleine hoeveelheden voor eigen

huishoudelijk gebruik (vb. gasfles, reservebenzineblik);

- de schade veroorzaakt aan voorwerpen die in een vuurhaard

vallen of er in geworpen worden;

- de schade veroorzaakt door elektriciteit of bliksem aan

elektrische toestellen en installaties;

- schroeischade of schade door rook wanneer de oorzaak

gelegen is in oververhitting zonder ontvlammen;
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- schade opzettelijk veroorzaakt indien de daders of

medeplichtigen ervan zijn:

- bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde

die bij hem inwonen en door hem onderhouden worden;

- personen in dienst van de verzekerde;

- personen aan wie de aanhangwagen was toevertrouwd, de

bewaarnemers of hun personeel.

WAARBORG DIEFSTAL

Artikel 5 Wij dekken de verzekerde aanhangwagen en zijn

inhoud tegen diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal of

poging tot diefstal.

Artikel 6 In geval van diefstal betalen wij de verschuldigde

vergoeding na dertig dagen, te rekenen vanaf de aangifte bij ons.

Wordt na die 30ÿdagen de gestolen aanhangwagen

teruggevonden, dan mag de verzekerde deze laatste terugnemen

mits terugbetaling van de door hem ontvangen schadeloos-

stelling. In dit geval blijven de gebeurlijke herstellingskosten te

onzen laste. Hij kan evenwel ook de aanhangwagen aan ons

afstaan en de vergoeding behouden.

Artikel 7 Is niet verzekerd diefstal, vernieling of beschadiging

door diefstal of poging tot diefstal:

- indien de daders of medeplichtigen ervan zijn:

- bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde

die bij hem inwonen en door hem onderhouden worden;

- personen in dienst van de verzekerde;

- personen aan wie de aanhangwagen was toevertrouwd, de

bewaarnemers of hun personeel.

- van de inhoud zonder de aanhangwagen, tenzij deze gebeurt

door:

- inbraak of inklimming;

- het gebruik van valse sleutels of van de originele sleutels

welke gestolen of verloren werden;

- een overval.

- die het gevolg is van:

- het niet-slotvast achterlaten van de aanhangwagen,

- het openlaten van de ruiten en het dak,

zodra de aanhangwagen onbemand wordt achtergelaten op

een andere plaats dan in een individuele garage op slot.

WAARBORG EIGEN SCHADE

Artikel 8 Wij dekken de stoffelijke schade aan de verzekerde

aanhangwagen en zijn inhoud:

- die het gevolg is van een aanrijding, onderling contact tussen

de verschillende delen van de voertuigcombinatie, om-

kanteling of botsing of aanraking met een voorwerp;

- ten gevolge van daden van kwaadwilligheid van andere

personen dan de verzekerden;

- veroorzaakt tijdens het vervoer per spoor, te water of door

de lucht en tijdens het laden en lossen.

Artikel 9 Is eveneens verzekerd:

1. het breken van ruiten. Krassen en versplintering van ruiten
evenals de schade veroorzaakt bij het inlijsten blijft
uitgesloten;

2. de rechtstreekse schade door de hierna vermelde
uitzonderlijke natuurkrachten: rotsinstortingen, van rotsen
vallende stenen, grondverschuiving, lawine, sneeuwdruk,
storm met een bewezen windsnelheid van meer dan
100ÿkm/u, orkaan, hagel, vloed, overstroming, aardbeving,
vulkaanuitbarsting;

3. schade door onvoorzien contact met wild of loslopende
dieren.

Artikel 10 Is niet verzekerd, de schade:
- aan banden, tenzij tegelijkertijd ook andere schade aan de

aanhangwagen werd veroorzaakt, die wel gedekt is;
- aan de onderdelen van de aanhangwagen ingevolge slijtage,

constructiefouten of gebreken in het materiaal;
- veroorzaakt door toebehoren en de vervoerde zaken of door

het laden en lossen ervan;
- veroorzaakt aan de inhoud indien deze zich bevindt buiten

de aanhangwagen;
- veroorzaakt door overbelasting van de aanhangwagen of

door technische tekortkomingen aan de aanhangwagen
waarvan de verzekerde behoorde te weten dat de
aanhangwagen niet tot het verkeer is toegelaten of ingevolge
een kennelijk gebrek aan onderhoud;

- veroorzaakt wanneer het trekkende rijtuig bestuurd wordt
door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die
de Belgische of buitenlandse wetten en reglementen
voorschrijven om dat rijtuig te besturen;

- die voortvloeit uit het deelnemen aan snelheids-,
regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.
Louter toeristische en ontspanningsrally's zijn evenwel
verzekerd;

- veroorzaakt door brand of diefstal;
- die het gevolg is van het besturen van het trekkende rijtuig in

staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of een
gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van
producten andere dan alcoholische dranken.

UITBREIDINGEN

Artikel 11 Bij een verzekerd schadegeval waarborgen wij
eveneens:

1. De vergoeding van:
a. de brandbluskosten;
b. de sleepkosten;
c. de kosten van de voorlopige stalling tot het ogenblik van

de expertise;
d. de kosten van het demonteren van de aanhangwagen

indien dat nodig is voor de raming van de schade;
e. de kosten van de verplichte technische controle door de

automobielinspectie na herstelling van de aanhang-
wagen.
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2. Mits onze voorafgaande toestemming worden eveneens de
kosten van repatri�ring vergoed bij een schadegeval in het

buitenland indien:

- de aanhangwagen, onbruikbaar ingevolge schadegeval,

ter plaatse niet kan hersteld worden;

- het trekkende voertuig ingevolge een ongeval, brand of

diefstal de aanhangwagen niet meer zou kunnen trekken.

Het geheel van de hierboven vermelde kosten wordt vergoed tot

een bedrag van 750,00ÿEUR per schadegeval.

3. Wij vergoeden de douanerechten die de verzekerde voor zijn

aanhangwagen zou moeten betalen in het land waar hij deze

aanhangwagen met onze toestemming heeft achtergelaten.

WAT VERZEKEREN WIJ NIET?

Artikel 12 Behoudens de specifieke uitsluitingen per waarborg

is niet verzekerd de schade:

- opgelopen wanneer de aanhangwagen verhuurd wordt of

wordt opge�ist door welke overheid ook;

- voortvloeiend uit de deelname van de verzekerde aan oproer,

aanslagen, collectieve gewelddaden, stakingen en lock-out;

- die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een

wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de

voortbrenging van ioniserende stralingen;

- in geval van schorsing wegens niet-betaling van de premie.

Waarde bij schadegeval

VERZEKERING IN WERKELIJKE SCHADE

Artikel 13 De werkelijke waarde van de aanhangwagen is de

waarde onmiddellijk v¢¢r het schadegeval, zoals bepaald door

de expertise.

RAMING VAN DE SCHADE

Artikel 14 De verzekerde moet ons, alvorens de beschadigde

aanhangwagen te laten herstellen, een raming van de schade

bezorgen en de door ons aangeduide expert in de gelegenheid

stellen de schade te schatten. De expertise wordt aangevat

binnen acht werkdagen na aangifte.

Een gebeurlijk geschil omtrent het schadebedrag wordt op

tegenspraak opgelost door twee deskundigen, de ene aangesteld

door u en de andere door ons.

Vergoeding van de schade

ONDERVERZEKERING

Artikel 15 Wanneer u de aanhangwagen niet hebt verzekerd

voor de waarde zoals bepaald in artikelÿ2, dan is de verzekerde

bij een schadegeval zijn eigen verzekeraar voor het verschil en

draagt hij zijn evenredig aandeel in de schade.

BIJ GEDEELTELIJKE SCHADE

Artikel 16 Als de aanhangwagen gedeeltelijk beschadigd is,
vergoeden wij de herstellingskosten vastgesteld bij tegen-
sprekelijke schatting of door de factuur, wanneer wij de door
de verzekerde voorgelegde schaderaming hebben aanvaard.

Artikel 17 Wij betalen dringende of voorlopige herstellingen
terug tot 500,00ÿEUR (bedrag zonder B.T.W.) boven de
franchise, zonder voorafgaande schaderaming, indien zij
gerechtvaardigd zijn door een gedetailleerde factuur.

BIJ TOTAAL VERLIES

Artikel 18 Bij totaal verlies vergoeden wij de werkelijke waarde
van de aanhangwagen, verminderd met de waarde van het wrak.
De verzekerde kan de verkoop van het wrak aan ons overlaten.
In dat geval wordt de waarde van het wrak niet in mindering
gebracht.

Artikel 19 Er is totaal verlies:
- als de aanhangwagen technisch niet meer kan hersteld

worden;
- als 30ÿdagen na diefstal de aanhangwagen niet is terug-

gevonden ;
- als het bedrag van de herstellingskosten hoger is dan de

waarde van de aanhangwagen onmiddellijk v¢¢r het
schadegeval, verminderd met de waarde van het wrak.

Artikel 20 Voor tweedehandse aanhangwagens kan de
schadevergoeding, inclusief B.T.W., nooit meer bedragen dan
de factuurprijs, van de verzekerde aanhangwagen.

DE B.T.W.

Artikel 21 Bij totaal verlies vergoeden wij de niet aftrekbare
B.T.W. betaald bij de aankoop van een vervangingsaanhang-
wagen, op voorlegging van de aankoopfactuur binnen de
6ÿmaanden na het afsluiten van de expertise.
Wij betalen hoogstens het bedrag dat men bekomt door het op
voormelde factuur gehanteerde B.T.W.-tarief toe te passen op
de volgens voorgaande artikels bepaalde waarde bij
schadegeval.

Indien een tweedehands vervangingsaanhangwagen gekocht
wordt met toepassing van het belastingstelsel op de winstmarge,
wordt de B.T.W. berekend op basis van een forfaitaire
winstmarge van 15ÿ%.

Bij gedeeltelijke schade wordt de niet aftrekbare B.T.W.
terugbetaald op voorlegging van de herstellingsfactuur binnen
de 6ÿmaanden na het afsluiten van de expertise.
Indien de aanhangwagen niet hersteld wordt, vergoeden wij de
B.T.W. betaald bij de aankoop van een
vervangingsaanhangwagen, op voorlegging van de
aankoopfactuur binnen de 6ÿmaanden na het afsluiten van de
expertise met als maximaal bedrag de B.T.W. op de
herstellingsprijs.
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DE FRANCHISE

Artikel 22 Wanneer de schade onder toepassing valt van de

waarborgen Diefstal of Eigen Schade dragen de verzekerden zelf

10ÿ% van de schade, met een minimum van 50,00ÿEUR en een

maximum van 250,00ÿEUR. Deze franchise wordt berekend op

het schadebedrag waarop de evenredigheidsregel nog niet werd

toegepast.

GELDIGHEIDSGEBIED

Artikel 23 Deze waarborgen gelden in dezelfde landen als deze

die vermeld staan in het modelcontract voor de verplichte aan-

sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

SUBROGATIE

Artikel 24 Tot de door ons uitbetaalde schadevergoeding of

kosten treden wij in de rechten en vorderingen die aan de

verzekerden kunnen toebehoren.

WELKE ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN DE
VERZEKERDE?

Artikel 25 Ongeacht de andere verplichtingen opgelegd in deze
polis is de verzekerde ertoe gehouden:

1. ons elk schadegeval schriftelijk te melden binnen acht dagen.
In geval van diefstal, vernieling of beschadiging door diefstal
of poging tot diefstal moet de aangifte onmiddellijk gebeuren
bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of politie.
Deze termijnen beginnen slechts te lopen wanneer het voor
de verzekerde redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen;

2. ons alle nuttige inlichtingen en documenten onmiddellijk
over te maken, teneinde het door ons ingestelde onderzoek
met betrekking tot het schadegeval zoveel mogelijk te
vergemakkelijken.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben
wij het recht:
- bij verzuim met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;
- in de andere gevallen, de vergoeding of gemaakte kosten te

verminderen of terug te vorderen ten belope van het door ons
geleden nadeel.

De bewijslast berust bij ons.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

De premie

WANNEER EN HOE BETALEN?

Artikel 26 De premie moet ons op de vervaldag vooruit betaald

worden bij ontvangst van een vervaldagbericht of tegen

kwitantie.

WAT BIJ NIET-BETALING?

Artikel 27 Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag

kunnen wij de dekking van de overeenkomst schorsen of de

overeenkomst opzeggen, indien u in gebreke werd gesteld per

aangetekende brief.

De schorsing of de opzegging gaat in na het verstrijken van een

termijn van 15ÿdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de

afgifte ter post van de aangetekende brief.

De schorsing van de dekking neemt een einde wanneer u de

achterstallige premies betaalt, in voorkomend geval vermeerderd

met de interesten.

Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking

hebben geschorst, kunnen wij de overeenkomst nog opzeggen

indien wij ons dit recht hebben voorbehouden in de ingebreke-

stelling, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. In dit geval

gaat de opzegging ten vroegste in na 15ÿdagen, te rekenen vanaf

de eerste dag van de schorsing.

Indien wij ons in de ingebrekestelling de mogelijkheid om de
overeenkomst op te zeggen niet hebben voorbehouden, gebeurt
de opzegging door het versturen van een nieuwe aanmaning
overeenkomstig het eerste en tweede lid van dit artikel.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht
de later nog te vervallen premies te eisen, op voorwaarde dat u
in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid van dit
artikel. Ons recht wordt evenwel beperkt tot twee opeenvolgende
jaarpremies.

WAT BIJ WIJZIGING VAN HET TARIEF?

Artikel 28 Indien wij ons tarief wijzigen, passen wij deze
overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervaldag.
U kan de overeenkomst opzeggen binnen 30ÿdagen na de
kennisgeving van de aanpassing.
De in het vorige lid bepaalde opzeggingsmogelijkheid bestaat
niet wanneer de wijziging van het tarief voortvloeit uit een
algemene aanpassing die de bevoegde overheid oplegt aan alle
maatschappijen.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 30.

Duur van het contract - begin en einde

WANNEER GAAT DE DEKKING IN?

Artikel 29 De verzekering vangt aan nadat wij de getekende
polis ontvangen hebben en na betaling van de eerste premie.
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HOELANG DUURT HET CONTRACT?

Artikel 30 De overeenkomst duurt ��n jaar. Ze wordt
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van ��n jaar,
behalve wanneer ze door ��n van de partijen wordt opgezegd ten
minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende
periode.

WANNEER EINDIGT HET CONTRACT?

Artikel 31 Het contract eindigt van rechtswege als u niet meer
gewoonlijk in Belgi� verblijft.

1. Wij kunnen de overeenkomst opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeen-

komstig artikel 30;
- bij niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 27;
- na elke schadeaangifte, maar uiterlijk ��n maand na de

betaling of de weigering tot betaling van de schade-
vergoeding ;

- in geval van publicatie van nieuwe wettelijke bepalingen
die een invloed hebben op de verzekerde burgerrechtelijke
aansprakelijkheid of op de verzekering van deze
aansprakelijkheid, maar ten laatste zes maanden na de
inwerkingtreding van deze bepalingen.

2. U kan de overeenkomst opzeggen:
- tegen het einde van elke verzekeringsperiode overeen-

komstig artikel 30;
- na elke schadeaangifte, maar uiterlijk ��n maand na de

betaling of de weigering tot betaling van de schade-
vergoeding ;

- in geval van wijziging van het tarief overeenkomstig
artikelÿ28.

Artikel 32 De opzegging gebeurt bij deurwaardersexploot, per
aangetekende brief of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen
ontvangstbewijs.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikels 27, 28 en 30
gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van ��n
maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of
op de datum van het ontvangstbewijs of op de afgifte ter post.

De opzegging van de overeenkomst door ons na aangifte van
een schadegeval wordt van kracht bij de betekening ervan,
wanneer u of de verzekerde ��n van zijn verplichtingen ontstaan
door het schadegeval niet is nagekomen met de bedoeling ons

te misleiden.

Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de

datum van het van kracht worden van de opzegging, wordt door

ons terugbetaald.

Belastingen en kosten

Artikel 33 Alle kosten, belastingen en parafiscale bijdragen, die

uit hoofde van dit contract verschuldigd zijn, worden door u

gedragen.

Woonplaats

Artikel 34 De voor ons bestemde mededelingen moeten, om

geldig te zijn, aan ��n van onze zetels in Belgi� gedaan worden;

diegene die voor u bestemd zijn, worden geldig gedaan aan het

laatste door ons gekende adres.

Ombudsdienst

Artikel 35 Als uw consulent of de dossierbeheerder bij DVV

uw probleem of uw klacht niet kan oplossen, kunt u zich

rechtstreeks wenden tot de ombudsdienst van onze

maatschappij, Galileelaan 5 - 1210 Brussel.

Vindt u niet direct een oplossing bij ons, dan kunt u het geschil

eveneens voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen,

Mee�ssquareÿ35, 1000ÿBrussel.

U kunt alle geschillen tussen u en ons in verband met dit

contract ook voorleggen aan de bevoegde Belgische recht-

banken.
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