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Dit kunt u van ons verwachten
Hierbij ontvangt u de voorwaarden van onze Verzekering

Huurt u een camper of auto in Canada of de Verenigde

voor Afkoop Eigen Risico. Het is belangrijk dat u weet waar u

Staten?

wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van

Sluit u deze verzekering af voor een reis in de Verenigde

ons kunt verwachten. Daarom raden wij u aan de

Staten en/of Canada? Dan gelden er andere premies en

voorwaarden goed door te lezen.

dekkingen dan in de rest van de wereld. Rechtsbijstand is

Met een Verzekering voor Afkoop Eigen Risico van de

bijvoorbeeld standaard meeverzekerd en voor campers ook

Europeesche gaat u goed verzekerd op pad met uw

de aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid. De Verenigde

gehuurde auto, motor, camper of sneeuwscooter. Deze

Staten en Canada kennen namelijk andere rechtsregels dan

verzekering is bedoeld voor het afkopen van het eigen risico

Nederland. Het is belangrijk dat deze risico’s goed worden

op de cascoverzekering als u een auto, motor, camper of

afgedekt.

sneeuwscooter huurt.
De verzekering is alleen van kracht als uit de polis of het

De tabel op blz. 4 geeft u een compleet overzicht van alle

boekingsformulier blijkt dat de desbetreffende premie is

dekkingen.

betaald.
De rubriek Cascoschade is bestemd als aanvulling op de

Zo claimt u een schade

bij de verhuurder van het motorvoertuig afgesloten casco

Wilt u een beroep doen op uw Verzekering voor Afkoop

verzekering. Deze rubriek is alleen geldig indien en zolang

Eigen Risico?

de bij de verhuurder van het motorvoertuig afgesloten

Bel dan met uw reis- of verzekeringsadviseur. Die gaan dan

cascoverzekering voor de bestuurder(s) van kracht is.

voor u aan de slag met de afhandeling van uw schade.

Neem altijd uw creditcard mee
Een creditcard is vaak onmisbaar op reis, als u een voertuig
wilt huren.
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Op het polisblad of boekingsformulier kunt u zien waarvoor
u verzekerd bent. Dat verschilt per type dekking. Al uw
keuzes staan op uw polisblad. Controleer dit goed.
Het overzicht met dekkingen laat beknopt zien welke
verzekerde bedragen op de verschillende dekkingen van
toepassing zijn.
In hoofdstuk 1 vindt u de contractvoorwaarden voor onze
Verzekering voor Afkoop Eigen Risico casco. Hierin leggen
we uit wat we verstaan onder verschillende begrippen. U
leest wanneer u recht heeft op schadevergoeding, wanneer
uw verzekering begint en eindigt en wat u moet weten over
de premie. Daarna gaan we nog in op uw verplichtingen,
wat er gebeurt als u niet eerlijk tegen ons bent en waar u
terecht kunt met klachten.
In hoofdstuk 2 staan tot slot alle onderdelen die u bij een
Verzekering voor Afkoop Eigen Risico cascokunt kiezen. Per
onderdeel leest u daar wat onder de verzekering valt, wat
de voorwaarden zijn en welke vergoedingen wij bieden.
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Dekkingsoverzicht
Dekkingsoverzicht voor Afkoop Eigen Risico cascoverzekering
Amerika & Canada

Auto/Motor

Camper

Aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid
(inclusief rechtsbijstand die hiermee verband houdt) per polis

Niet verzekerd

US$ 1.000.000,-

€ 25.000,-

€ 25.000,-

€ 3.000,-

€ 3.000,-

Repatriëring
van het motorvoertuig, per motorvoertuig

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Cascoschade
ter afdekking van het eigen risico*

US$ 5.000,-

US$ 5.000,-

door de verhuurder uitgesloten cascoschade**, per motorvoertuig per gebeurtenis

US$ 10.000,-

US$ 10.000,-

Wereld ***

Auto/Motor

Camper/Caravan

Repatriëring
Van het motorvoertuig, per motorvoertuig

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Cascoschade
ter afdekking van het eigen risico*

€ 3.500,-

€ 3.500,-

door de verhuurder uitgesloten cascoschade**, per motorvoertuig per gebeurtenis

€ 7000,-

€ 7.000,-

Rechtsbijstand
alleen als deze verband houdt met deelname aan het verkeer;
per polis per gebeurtenis
extra reis-/verblijfkosten voor bijwonen, proces, per verzekerde

Sneeuwscooter
Cascoschade
afdekking van het eigen risico*
per sneeuwscooter per gebeurtenis

€ 1.500,-

*

Met in acht name van het maximaal verzekerd bedrag bedraagt de uitkering in ieder geval nooit meer dan het in rekening gebrachte
eigen risico. Het eigen risico heeft betrekking op de verzekering die is afgesloten in het land waar het motorvoertuig
is gehuurd.
** Onder door de verhuurder uitgesloten cascoschade wordt verstaan:
- schade door gebruik off-road
- schade aan onderzijde incl. banden/wielen		
- schade aan ruiten
- dakschade door laaghangende objecten
- schade ontstaan bij achteruitrijden
- schade aan interieur 					
schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem
*** Deze dekking kunt u kiezen voor uw vakanties met een gehuurde caravan. Gaat u op vakantie met een gehuurde camper en wilt u
bestuurdersaansprakelijkheid en rechtsbijstand meeverzekeren? Kies dan voor ‘Amerika & Canada’.
Alle genoemde bedragen zijn maximum bedragen per polis, tenzij anders is vermeld.
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1.

Contractvoorwaarden
1.1

Wat bedoelen we met...?

verliezen en uitkering bij een casco schade.
Eigen gebrek: een eigen gebrek is een ongunstige of
minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in
de gehuurde voertuig van dezelfde soort en kwaliteit. Als
gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan de
gehuurde voertuig of onderdeel daarvan, met financieel
nadeel voor u als gevolg.

In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:

Fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijze

Europeesche: Europeesche Verzekeringen, handelsnaam

(proberen te) verkrijgen van een schadevergoeding

van ASR Schadeverzekering N.V., KvK 30031823, Utrecht

(waaronder ook begrepen kosten), reparatie van schade in

Gebeurtenis: een voorval of een reeks van voorvallen die

natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het onder

met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat.

valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een

Verzekerde: de op de polis genoemde persoon, met vaste

verzekeringsdekking.

woonplaats in Nederland en ingeschreven in een
Nederlands bevolkingsregister, die volgens het huurcontract
uitzondering voor Belgische en Duitse ingezetene). Personen

1.2 Wat krijgt u vergoed, als u schade heeft
door terrorisme?

aan wie de Europeesche heeft meegedeeld van hen geen

Is uw schade veroorzaakt door terrorisme? Dan vergoeden

reisverzekering meer te accepteren worden niet als

wij de schade op basis van het Protocol afwikkeling claims

verzekerde aangemerkt.

van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij

Polisblad: uw verzekeringsbewijs of boekingsformulier.

voor Terrorismeschaden). Daarin staat in welke gevallen we

Verhuurder: het bedrijf dat het motorvoertuig/caravan

een schadevergoeding kunnen beperken, als er sprake is

verhuurt op basis van het huurcontract.

van bijvoorbeeld terrorisme of kwaadwillige besmetting.

Huurcontract: de huurovereenkomst tussen de verhuurder

De volledige tekst van dit protocol vindt u op

en een verzekerde.

www.terrorismeverzekerd.nl.

gerechtigd is het motorvoertuig te besturen (met

Cascoverzekering: de door de verhuurder afgesloten
cascoverzekering (die voldoet aan de wettelijke
minimumeisen welke gelden in het land waar het
motorvoertuig is gehuurd).

1.3 Wanneer start en eindigt uw 			
verzekering?

Motorvoertuig: de gehuurde auto, motor, camper of
sneeuwscooter.

De ingangsdatum en einddatum van uw verzekering staan

Caravan: aanhangwagen van een auto ingericht om

op uw polisblad. U bent verzekerd vanaf de ingangsdatum

tijdelijk in te verblijven en overnachten.

van uw polis, niet vóór die tijd. Wij vergoeden alleen schade

Sneeuwscooter: motorvoertuig waarmee men zich over

die ontstaat tijdens de looptijd van uw verzekering. Behalve

sneeuw en ijs kan voortbewegen.

als u de premie niet op tijd betaalt; dan bent u en zijn de

Premie: premie, kosten en assurantiebelasting.

medeverzekerden niet verzekerd.

Vergoeding: hulp of vergoeding van schade, kosten of
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1.4 Wat moet u weten over de premie?

1.6.1.5		 als verzekerde niet in het bezit is van een geldig voor

U betaalt de premie voor deze verzekering voordat uw

het motorvoertuig voorgeschreven rijbewijs. In het geval van

verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij

een gehuurde caravan moet het rijbewijs geldig zijn voor het

geen premie terug.

rijden met een motorvoertuig en aanhanger.

1.5 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de gehele wereld.

1.6.1.6		 die (in)direct verband houden met zelfdoding van
verzekerde, of een poging daartoe
1.6.1.7		 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het
plegen van een misdrijf, of een poging daartoe

1.6 Algemene uitsluitingen

1.6.1.8		 als verzekerde onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend

1.6.1		 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:

of soortgelijk middel verkeert, dat het besturen van het
motorvoertuig hem door de wet of overheid is of zou zijn

1.6.1.1		 als verzekerde of belanghebbende een onware

verboden.

opgave doet, fraude pleegt en/of een verkeerde
voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht

1.6.1.9		 als de schade is ontstaan door normaal gebruik van

op uitkering voor de hele vordering, ook voor die

de gehuurde voertuig. Zoals roest, slijtage, verkleuring,

onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of

veroudering, vervorming, verrotting en chemische

verkeerde voorstelling van zaken is gegeven

aantasting.

1.6.1.2		 als verzekerde een of meer polisverplichtingen niet is

1.6.1.10		 als de bestuurder niet gerechtigd was de gehuurde

nagekomen en daardoor de belangen van de Europeesche

voertuig te besturen conform het huurcontract.

heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te
vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder

1.6.2 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:

artikel 1.7 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met

1.6.2.1 die (in)direct verband houden met:

het opzet de Europeesche te misleiden, tenzij de misleiding

- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict,

het verval van recht niet rechtvaardigt.

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij. De zes genoemde vormen van molest, evenals de

1.6.1.3 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove

definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst,

schuld, al dan niet bewuste roekeloosheid of met de wil van

die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november

verzekerde of belanghebbende

1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
‘s-Gravenhage is gedeponeerd.

1.6.1.4 als verzekerde een onvoorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid heeft

- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere
kernreactie waarbij energie vrijkomt
- inbeslagneming en verbeurdverklaren
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- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking,

1.7.7		 zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover
derden heeft (tot ten hoogste de van de Europeesche

1.6.2.3 tijdens het voorbereiden op of deelnemen aan

ontvangen uitkering) op verzoek van de Europeesche over

snelheids-, record- of betrouwbaarheidsritten/-races

te dragen aan de Europeesche, samen met alle

of –wedstrijden.

bewijsstukken van deze aanspraken.

1.7

1.8 Schaderegeling

Wat zijn uw verplichtingen?

Verzekerde of belanghebbende is verplicht:

De Europeesche is belast met het (doen) regelen van
schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte

1.7.1 		 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming,

gegevens en inlichtingen.

vermindering of beperking van schade
1.7.2 de Europeesche volle medewerking te verlenen, naar
waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat

1.9 Terugvordering van niet-verzekerde
diensten

1.7.3 van iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot

Verzekerde is verplicht de rekeningen van de Europeesche

uitkering kan ontstaan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk

ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor

is schriftelijk, op een schadeaangifteformulier, mededeling

krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen

te doen aan de Europeesche. Deze mededeling is ook

30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als

nodig voor de vaststelling van de schade en het recht op

deze rekeningen niet worden voldaan, gaan wij tot incasso

uitkering

over. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening
van verzekerde.

1.7.4		 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om
uitkering aan te tonen

1.10 Dubbele verzekering

De ingangsdatum en
einddatum van uw verzekering
staan op uw polisblad
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Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt
zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van
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enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas in

Deze termijn gaat in op de dag waarop de Europeesche dit

de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor

bericht verstuurde.

uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven
gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen
maken. De bepalingen van de cascoverzekering blijven

Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekerde

1.11 Meerdere verzekeringen
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geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de Europeesche
bekende adres of aan het adres van degene, door wiens
bemiddeling de verzekering is afgesloten.

Als voor een verzekerde meerdere soortgelijke
verzekeringen bij de Europeesche zijn afgesloten, dan kan
hij ten hoogste de in het dekkingsoverzicht, behorend bij

1.15 Hoe gaan wij om met fraude?

deze verzekering, genoemde bedragen uitgekeerd krijgen.
Als hogere bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een

Met ‘fraude’ bedoelen we dat u ons doelbewust benadeelt.

evenredig deel van de premie teruggegeven.

Bijvoorbeeld doordat u:
- niet eerlijk vertelt wat er is gebeurd;
- wijzigingen op (aankoop)nota’s toebrengt;

1.12 Rechthebbende

- meer dan de geleden schade claimt;
- bij meerdere partijen dezelfde schade claimt en dat

1.12.1		Alleen u en medeverzekerden hebben recht op een
schadevergoeding. Overlijdt u of een medeverzekerde?
Dan hebben de erfgenamen recht op vergoeding. Een
erfgenaam moet wel altijd kunnen aantonen dat hij de
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1.14 Adres

onverminderd van kracht.

erfgenaam is.

niet aan ons doorgeeft;
- informatie achterhoudt of wijzigingen niet aan ons
doorgeeft;
- een eerder afgewezen schade opnieuw met een ander
verhaal claimt.

1.12.2		 Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij

Wat doen we als u fraudeert?

andere verzekerden hiertegen, vóór betaling van de

Constateren we dat u heeft gefraudeerd? Dan nemen we

uitkering, schriftelijk aan de Europeesche bezwaar hebben

een of meer van de volgende stappen:

gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de

- We verhalen alle (onderzoeks)kosten op u en u moet

verzekering is afgesloten.

uw ontvangen vergoedingen terugbetalen.

1.13 Verjaringstermijn van recht op uitkering

- We beëindigen alle verzekeringen die u bij ons of andere
ondernemingen van ASR Nederland N.V. heeft afgesloten.
ASR Nederland N.V. is onze moedermaatschappij.

Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een
definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan
verjaart ieder recht jegens de Europeesche ter zake van het
desbetreffende schadegeval na verloop van 3 jaar.
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- Wij nemen uw gegevens op in ons interne
incidentenregister.
- Wij geven uw gegevens door aan de Stichting CIS
(Centraal Informatie Systeem) in Zeist. Andere financiële
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Financiële Instellingen. Financiële instellingen gebruiken dit

voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan

register om de betrouwbaarheid van hun relaties te

volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem

beoordelen. Degene die toetst of u hierin voorkomt, is

Financiële Instellingen. Meer informatie hierover vindt u op

verplicht om bij ons navraag te doen over de reden van uw

de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.

registratie, voordat hieraan gevolgen worden verbonden.
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- Wij geven uw gegevens door aan het Centrum Bestrijding
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instellingen in Nederland kunnen nagaan of u hierin

Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars.
- Wij doen aangifte bij de politie.

Welk adres gebruiken wij om u te informeren?
Als wij u informeren dan sturen wij informatie naar:
- uw meest recente adres dat bij ons bekend is;

1.16 Hoe gaan we om met uw persoonlijke
gegevens?
We gaan fatsoenlijk om met uw persoonlijke gegevens

- uw verzekeringsadviseur of reisbureau.
Geef een verhuizing daarom altijd door.

1.17 Wat doet u als u een klacht heeft?

We vragen alleen om de persoonlijke gegevens die nodig
zijn om:

Heeft u een klacht of bent u het oneens met een beslissing

- het verzekeringscontract te kunnen afsluiten en te

van een van onze medewerkers? Neem dan alstublieft

onderhouden;

contact met ons op, zodat we het kunnen bespreken. Komt u

- schade te behandelen en hulpverlening te regelen;

er met onze medewerker niet uit, stuur dan een brief of

- u te informeren over diensten;

e-mail met uw klacht aan de directie van Europeesche

- fraude te voorkomen en te bestrijden.

Verzekeringen, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht,

We houden ons hierbij aan de Gedragscode Verwerking

info@europeesche.nl.

Persoonsgegevens Financiële Instellingen. We wisselen

Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u

uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting

deze voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële

Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist en houden ons

Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

aan het privacyreglement van deze stichting

Dat kan binnen drie maanden nadat wij een definitief

(zie www.stichtingcis.nl). In sommige gevallen nemen we

besluit hebben genomen. Komt u er met ons of het Kifid niet

telefoongesprekken op. Deze opnames gebruiken we

uit? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de rechter.

hoofdzakelijk voor training van onze medewerkers.
Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens in het
Extern Verwijzingsregister?

1.18 Welk recht geldt voor deze
overeenkomst?

Laten wij uw persoonsgegevens opnemen in het Extern
Verwijzingsregister van de Stichting CIS? Dan kunnen

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht

financiële instellingen in Nederland zien dat u hierin

van toepassing.

voorkomt met uw persoonsgegevens. Dit is toegestaan
volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem
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2.

Voorwaarden
Verzekering voor Afkoop
Eigen Risico
Rubriek auto, motor, camper, caravan en sneeuwscooter
huur

Sneeuwscooter: motorvoertuig waarmee men zich over
sneeuw en ijs kan voortbewegen.
Caravan: aanhangwagen van een auto ingericht om
tijdelijk in te verblijven en overnachten.

2.2 Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde of diens
wettige erfgenamen, voor zover deze een vordering tot
levensonderhoud kunnen instellen.

Deze verzekering is alleen van kracht als uit de polis of het
boekingsformulier blijkt dat de desbetreffende premie is
betaald.

2.3 Rubriek aanvullende bestuurders-		
aansprakelijkheid Amerika & Canada

De rubrieken Aanvullende bestuurders-aansprakelijkheid en
Cascoschade zijn bestemd als aanvulling (excedent) op de

2.3.1

bij de verhuurder van het motorvoertuig voor gehuurde

zijn hoedanigheid als bestuurder van de gehuurde camper,

campers in Amerika en Canada afgesloten casco

voor schade hiermee veroorzaakt aan personen en zaken.

verzekering. Deze rubrieken zijn alleen geldig indien en

Tenzij het een schade betreft zoals in artikel 2.4.5.

zolang de bij de verhuurder van het motorvoertuig

2.3.2 Tevens wordt uitkering verleend voor de met de in

afgesloten cascoverzekering voor de bestuurder(s)

artikel 2.3.1 genoemde aansprakelijkheid samenhangende

van kracht is.

kosten van:

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde, in

2.3.3 door, dan wel in opdracht van de Europeesche

2.1 Algemene bepalingen

verleende rechtsbijstand in een tegen verzekerde
aanhangig gemaakte strafprocedure
2.3.4 verweer in een door een benadeelde tegen

Verhuurder: het bedrijf dat het motorvoertuig verhuurt

verzekerde aanhangig gemaakt burgerlijk proces,

op basis van het huurcontract.

voor zover de leiding overeenkomstig artikel 2.6.2 bij de

Huurcontract: de huurovereenkomst tussen de verhuurder

Europeesche berust.

en een verzekerde.

2.3.5 reis en verblijf van verzekerde in verband met een

Cascoverzekering: de door de verhuurder afgesloten

proces waarbij zijn aanwezigheid wordt geëist.

cascoverzekering (die voldoet aan de wettelijke
minimumeisen welke gelden in het land waar het
motorvoertuig is gehuurd).
Motorvoertuig: de gehuurde auto, motor, camper of
sneeuwscooter.
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verweer te voeren, ter zake voorschotten te geven,
schikkingen of dadingen aan te gaan en in z’n
algemeenheid te doen wat naar haar inzicht noodzakelijk
of wenselijk is voor de regeling van de schade. De ter zake

Geen uitkering wordt verleend:

door de Europeesche genomen beslissingen zijn bindend

2.4.1

voor verzekerde.

als voor de schade geen dekking bestaat onder de
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aansprakelijkheidsverzekering van de gehuurde

9

aanzien van de schaderegeling, omschreven in artikel 2.9

maken om het proces bij te kunnen wonen tot maximaal

2.5.2 als het verzekerd bedrag van de basisverzekering

€ 3.000,-

niet toereikend is en hij door de benadeelde, voor het

2.7.6		 Uitkering wordt alleen verleend als:

meerdere in rechte wordt aangesproken, de feitelijke leiding

2.7.7

van het proces over te laten aan de Europeesche en deze,

zijn gemaakt.

dan wel de door deze aangewezen raadsman of

2.7.8

gemachtigde, alle benodigde volmachten te verlenen.

van kosten van rechtsbijstand heeft plaatsgevonden in de
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2.4 Bijzondere uitsluitingen
aanvullende bestuurdersaansprakelijkheid Amerika & Canada

motorvoertuig
2.4.2 in geval van aansprakelijkheid die voortvloeit uit een
contractuele verplichting

2.7 Rubriek Rechtsbijstand
Amerika & Canada

2.4.3 voor boeten alsmede schadevergoedingen met een
straf- of voorbeeldkarakter (zogenaamde punitive damages

2.7.1

en exemplary damages) en afkoopsommen

deelnemen aan wegverkeer, wordt uitkering verleend voor:

2.4.4 voor schade aan de gehuurde camper

2.7.2

kosten van rechtsbijstand tot maximaal € 25.000,-

2.4.5 voor schade aan medepassagiers of eigendom

2.7.3

proceskosten die ten laste van verzekerde blijven

van medepassagiers van het motorvoertuig.

2.7.4 een verschuldigde waarborgsom van ten hoogste

Voor zover een gebeurtenis verband houdt met het

€ 12.500,- als een buitenlandse overheidsinstantie een

2.5 Bijzondere verplichtingen

waarborgsom verlangt voor vrijlating van verzekerde of
vrijgeven van rijbewijs. Verzekerde moet zijn medewerking
verlenen aan het door de Europeesche terugverkrijgen van

Verzekerde is verplicht:

de waarborgsom.

2.5.1

2.7.5

zich te onthouden van activiteiten/beslissingen ten

extra reis en verblijfskosten die verzekerde moet

de kosten met toestemming van de Europeesche
de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het maken

Verenigde Staten van Amerika of Canada, voor zover van
dat land het recht van toepassing is en de rechter van dat

2.6 Schaderegeling

land bevoegd is. Let op: daarvoor moet wel de
verschuldigde premie zijn voldaan. Wij hebben voor deze

Voor dat deel van de schadeclaim dat het verzekerd

dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse

bedrag van de cascoverzekering te boven gaat, is

Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.. Dit betekent

uitsluitend de Europeesche gerechtigd naar eigen inzicht

dat DAS de rechtshulp voor ons uitvoert en rechtsbijstand

vorderingen van benadeelden te erkennen, af te wijzen of

verleent.

door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen
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2.8 Rubriek Repatriëring motorvoertuig
Uitkering wordt verleend voor drop off kosten die verband
houden met het motorvoertuig en de daaraan eventuele

Deze verzekering is alleen van kracht als uit de polis/het

gekoppelde caravan:

boekingsformulier blijkt dat de desbetreffende premie is
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2.8.1

betaald.

9

2.9.3 schade door gebruik off-road (dit houdt o.a. in schade

als verzekerde door een op de reisverzekering

gedekte gebeurtenis voortijdig naar Nederland moet

De rubriek Cascoschade is bestemd als aanvulling

terugkeren.

(excedent) op de bij de verhuurder van het motorvoertuig

2.8.2

afgesloten cascoverzekering. Deze rubriek is alleen

als gevolg van diefstal of verlies van de sleutels

van het motorvoertuig.

geldig indien en zolang de bij de verhuurder van het

2.9 Rubriek Cascoschade
Wij verlenen uitkering voor extra kosten die verband houden

motorvoertuig afgesloten cascoverzekering voor de
bestuurder(s) van kracht is.
Tot de in het dekkingsoverzicht genoemde maxima wordt

met het motorvoertuig en de daaraan eventuele

uitkering verleend voor:

gekoppelde caravan:

- het op grond van de cascoverzekering in mindering

2.9.1

het op grond van het op de geldende

cascoverzekering in mindering gebrachte eigen risico.
2.9.2		 een onder 2.9.3 tot en met 2.9.9 genoemde schade aan
het motorvoertuig, als deze schade op grond van de
cascoverzekering is uitgesloten (100% eigen risico)
aan het motorvoertuig als gevolg van het rijden op een
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2.10 Rubriek auto-, motor- en camperhuur
(exclusief Amerika en Canada)

gebrachte eigen risico
- een onder 2.9.3 tot en met 2.9.9 genoemde schade aan het
motorvoertuig, als deze schade op grond van de basis
verzekering is uitgesloten (100% eigen risico)
- schade door gebruik off-road (dit houdt o.a. in schade
aan het motorvoertuig als gevolg van het rijden op een
onverharde weg)

onverharde weg)

- schade ontstaan bij achteruitrijden

2.9.4 schade ontstaan bij achteruitrijden

- schade door bevriezing/oververhitting van het

2.9.5 schade door bevriezing/oververhitting van het

leidingsysteem

leidingsysteem

- dakschade door laaghangende objecten

2.9.6 dakschade door laaghangende objecten

Geen uitkering wordt verleend als de bestuurder handelt

2.9.7		 schade aan interieur

in strijd met de voorwaarde van de verhuurder

2.9.8		 schade aan onderzijde incl. banden/wielen
2.9.9		 schade aan ruiten.
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Dit kunt u van ons verwachten

2

Leeswijzer
Dekkingsoverzicht
1. Algemene Contractvoorwaarden
1.1 Wat bedoelen we met...?
1.2 Wat krijgt u vergoed, als u schade heeft door
terrorisme?
1.3 Wanneer start en eindigt uw verzekering?
1.4 Wat moet u weten over de premie?
1.5 Verzekeringsgebied
1.6 Algemene uitsluitingen
1.7 Wat zijn uw verplichtingen?
1.8 Schaderegeling
1.9 Terugvordering van niet-verzekerde diensten
1.10 Dubbele verzekering
1.11 Meerdere verzekeringen
1.12 Rechthebbende
1.13 Verjaringstermijn van recht op uitkering
1.14 Adres
1.15 Hoe gaan wij om met fraude?
1.16 Hoe gaan we om met uw persoonlijke gegevens?
1.17 Wat doet u als u een klacht heeft?
1.18 Welk recht geldt voor deze
overeenkomst?
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2.11 Sneeuwscooter
Deze dekking is alleen geldig als u de daarvoor
verschuldigde premie heeft betaald. Het eigen risico wat
van toepassing is op de cascoverzekering van de gehuurde
Sneeuwscooter of Quad is verzekerd.
U bent verzekerd als u tijdens de sneeuwscootersafari
schade veroorzaakt aan de sneeuwscooter of Quad
indien u deze als alternatief gebruikt.
De Europeesche betaalt u de herstelkosten tot aan een
bedrag van € 1500,00 (het bedrag van uw eigen risico).
U betaalt zelf deze kosten aan de verhuurder van de
sneeuwscooter of Quad.
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