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MAATWERK 
In de Algemene Voorwaarden vermelden wij hoe wij uw verzekering verlengen. 
Ook op het polisblad staat een tekst over verlenging van uw verzekering. 
Maar in uw geval geldt het volgende: 
1. Wij verlengen uw verzekering altijd met dezelfde termijn die van toepassing was bij het sluiten van 
deze verzekering. 
2. De bepaling over uw recht om deze verzekering na de eerste verlenging op te kunnen zeggen met 
een opzegtermijn van 30 dagen is niet van toepassing. 
Artikel 4.9 pagina 17 is niet van toepassing 
 
ALGEMEEN 
Deze verzekering biedt dekking voor campers inclusief verhuur.  
Dit volgens voorwaarden Model 085-05_02-16(A) 
De dekking geldt tevens voor de standaarduitrusting, accessoires waaronder de luifel en tot de 
camper behorende inboedel (ART 1.4 PAGINA 15).  
Van toepassing is de schaderegeling zoals genoemd in art 2.3 Pagina 15 (vijf jaar nieuwwaarde) 
indien u de eerste eigenaar bent van de camper en de camper nieuw was bij de eerste toelating in 
Nederland. 
Anders is Art. 2.4 pagina 16 van toepassing (aankoopgarantie voor tweedehands campers) 
noot: Als poliswaarde geldt de door de verzekeringnemer betaalde aanschafprijs inclusief 
gemonteerde accessoires inclusief BPM en gemaakte afleverkosten. 
 
PECHHULP  
Indien een vervangende kampeerauto wordt ingezet geldt dat de dekking “vervangend verblijf”(art 
5.13 pagina 9) en “vervangend vervoer” (art 5.8 pagina 9) worden samengevat tot een maximum 
uitkering van € 2.500,00. Er is geen maximum per dag van kracht. 
 
PREMIESTELLING 
Premiestelling is gebaseerd op afkoop bonus-malus en de hieronder vermelde resultatenregeling met 
jaarlijkse verrekening achteraf. 
 
De premie  wordt berekend voor het gehele kalenderjaar ongeacht de verhuurperiode of de periode 
waarin het kenteken is aangemeld gedurende het kalenderjaar. 
Bij verkoop van het verzekerde voertuig met gelijktijdige inzet van een ander voertuig wordt als 1 
object behandeld binnen het verzekeringsjaar. 
 
CONDITIES 
De dekking is uitsluitend van kracht voor campers waarvan de kentekens vooraf aan Spitz zijn 
opgegeven. 
Indien de huurder jonger is dan 24 jaar geldt er een verplicht extra eigen risico op de cascodekking 
van € 250,00. 
Verduistering is standaard meeverzekerd met een eigen risico van 5% van de verzekerde waarde.  
Te allen tijde dient bij een claim een kopie van zowel het rijbewijs als het paspoort van de huurder te 
worden overlegd. . 
Voor voertuigen welke onder een collectief vallen wordt een cascoschade inclusief BTW vergoed. 
 
 
 
Schade Inzittenden verzekering 



Indien op uw polis staat dat de Schade Inzittenden Verzekering is afgesloten zijn de Bijzondere 

Voorwaarden Schade Inzittenden camper van toepassing. 

 
MALUSREGELING 
De volgende regeling is van kracht: 
schadepercentage 
van de bruto premie    MALUSTOESLAG 
t/m 45%    geen toeslag 
45,01%   t/m 65%   10% toeslag  
65,01% t/m 85%   20% toeslag 
85,01% t/m 100%   30% toeslag 
100,01% t/m 115%    40% toeslag 
115,01% t/m 130%   50% toeslag 

> 130%     60% toeslag 

Voor de malusregeling tellen de volgende schadebetalingen mee: 

- Betaalde schade aan derden (WA-dekking); 

- Betaalde schade aan u (Casco-dekking); 

- Betaalde pechhulpkosten aan u of derden door zowel de Spitz Hulpdienst als ook de 

verzekeraar (Pechhulp-dekking). 

In de van toepassing zijnde voorwaarden 085-05_02-16(A) zijn de volgende artikelen niet van 

toepassing op deze polis: 

Algemene Contractvoorwaarden Doorlopende Verzekeringen pagina 4 tot en met pagina 7 

art 3.4 opzegging na het eerste verzekeringsjaar 

art 4.5 teruggave premie bij beëindiging 

Algemene Voorwaarden Camperverzekering pagina 8 tot en met pagina 14 

art. 4.11 Verhuur 

art. 8 Hoe werkt de no-claim regeling? (artikel 8.1 tot en met 8.4) 

Bijzondere Voorwaarden Allrisk camper pagina 15 tot en met pagina 19  

art 2.2.  

art 3 eigen risico 

art 4.1 tot en met art 4.5 beveiligingseisen 

art 4.9 verhuur 

Bijzondere Voorwaarden Beperkt Casco Camper  

art 1.16 pagina 20 

art 3 Eigen risico 

art 4.1 tot en met artikel 4.5 beveiliging 

art 4.9 pagina 22 Verhuur 

Niet van toepassing zijn de  

- Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Camper 

- Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden Camper 


