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Algemene en bijzondere voorwaarden
De algemene voorwaarden gelden voor alle onderdelen van deze verzekering. Daarnaast zijn er ook
bijzondere voorwaarden die alleen gelden voor de specifieke dekkingen van deze verzekering. Als de
bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden dan gelden de bijzondere
voorwaarden.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen?
Onderstaande begrippen komen vaker in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze uit.
1. Verzekeringnemer:
de persoon die de verzekering heeft gesloten.
2. Verzekerde:
de verzekeringnemer en de personen die in de bijzondere voorwaarden als verzekerde wordt
genoemd.
3. U, uw:
a. de verzekerde of de verzekeringnemer;
b. ieder in Nederland, België of Duitsland wonend lid van het reisgezelschap.
4. Wij, ons, onze:
Unigarant N.V. (vergunningnummer AFM 12011826), Postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen voor
rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. (vergunningnummer AFM 12000595)
te Hoogeveen.
5. Schadegebeurtenis:
een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, die één oorzaak heeft
en die schade aan personen en/of zaken tot gevolg heeft. Schade is alleen verzekerd als de
schadegebeurtenis plotseling is veroorzaakt en is ontstaan tijdens de looptijd van de
verzekering.
6. Basisverzekering:
de door of bij de verhuurder, ten behoeve van u, afgesloten verzekering voor bestuurders van
een motorrijtuig, minimaal de zogenaamde “Colission Damage Waiver”- C.D.W., die
voldoet aan de wettelijke minimumeisen welke gelden in het land en de staat waar het
motorrijtuig is gehuurd.
7. Verhuurder:
het bedrijf dat het motorrijtuig verhuurt op basis van het huurcontract.
8. Huurcontract:
de huurovereenkomst tussen de verhuurder en u.
9. Motorrijtuig:
de gehuurde kampeerauto, auto of motor inclusief de gekoppelde aanhanger.
10. Schriftelijk:
per post, fax of e-mail. Als wij u een bericht sturen doen wij dit naar het ons laatst bekende
(e-mail)adres.
Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?
1. Op de gegevens die u ons heeft gegeven.
2. Op de boekingsnota en/of het verzekeringsbewijs.
Artikel 3. Wat is de looptijd van de verzekering?
De verzekering geldt voor de huurperiode van het motorrijtuig, indien en zolang de bij de verhuurder
van het motorrijtuig afgesloten basisverzekering van kracht is.
Artikel 4. Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig binnen het in de basisverzekering aangegeven gebied, maar nooit buiten de
Verenigde Staten van Amerika en Canada.
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Artikel 5. Wanneer gaat de verzekering in en welke bedenktijd geldt er?
1. Vanaf de ingangsdatum zoals vermeld op de boekingsnota, tenzij anders is overeengekomen.
2. Nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten.
3. Bij het afsluiten van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 dagen waarin u kunt aangeven
dat u de verzekering toch niet wilt afsluiten. De verzekering is in dat geval nooit van kracht
geweest. Aan de beëindiging van de verzekering zijn geen kosten verbonden. U betaalt ook geen
premie. De bedenktijd eindigt in ieder geval bij het ingaan van de verzekering.
Artikel 6. Wanneer moet de premie betaald worden?
1. U dient de premie vooruit te betalen. Kosten en assurantiebelasting zijn hierbij ingegrepen.
2. Betaalt u de premie niet binnen 14 dagen nadat deze verschuldigd is, dan is er vanaf de
ingangsdatum van de verzekering geen dekking. Wij zijn niet verplicht u in dit geval een
betalingsherinnering te sturen.
3. Als wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te
innen, zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.
4. U blijft verplicht de premie en bijkomende kosten te voldoen.
5. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, mits de
verzekering nog niet door ons is beëindigd. Schade die zich hebben voorgedaan in de periode dat
de dekking was vervallen is niet gedekt.
Artikel 7. Wat zijn uw verplichtingen bij een schadegebeurtenis?
1. Ons zo snel mogelijk de schadegebeurtenis te melden;
2. De schade zoveel mogelijk te beperken;
3. De aanwijzingen van ons en/of de expert op te volgen;
4. Alle medewerking te verlenen;
5. Op tijd alle informatie te geven, zodat wij de schade kunnen afhandelen;
6. Ons te melden als de schade ook door een andere verzekering is gedekt, of te verhalen is op een
ander.
Artikel 8. Wanneer betalen wij de schade?
1. Zodra wij alle noodzakelijke informatie hebben ontvangen, bepalen wij of er recht is op
schadevergoeding.
2. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de valutakoers van de datum van uitbetaling van
de schadevergoeding. Eventueel gemaakte kosten voor buitenlands betalingsverkeer worden niet
vergoed.
Artikel 9. Kan een schadeclaim verjaren?
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing. Als wij uw verzoek om schadevergoeding
schriftelijk hebben afgewezen, moet u binnen 3 jaar reageren. Uw schade wordt daarna niet meer in
behandeling genomen.
Artikel 10. Wat gebeurt er als de schade ook is gedekt door een andere verzekering?
Schade die op basis van een wet of een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden
als u niet bij ons verzekerd zou zijn geweest, vergoeden wij niet. Wel vergoeden wij de schade boven
dat elders verzekerde bedrag, maar maximaal tot het bij ons verzekerde bedrag.
Artikel 11. Wanneer vergoeden wij niet?
U ontvangt geen schadevergoeding als de schade en/of kosten zijn ontstaan en/of verergerd:
1. a. met toestemming van u en/of een andere belanghebbende;
b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid van u en/of een andere belanghebbende;
2. door molest zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij;
3. door atoomkernreacties, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting;
4. door (poging tot) fraude. Onder fraude wordt verstaan: het opzettelijk (proberen te) krijgen van een
schadevergoeding waar geen recht op bestaat of dekking op basis van valse informatie.
Dit kan tot gevolg hebben dat:
a. wij aangifte doen bij de politie;
b. wij de verzekering beëindigen;
c. wij u registreren in het signaleringssysteem waar verzekeringsmaatschappijen gebruik van
maken;
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d. u de schadevergoeding(en) terug moet betalen;
5. terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeerde. Ook als de
bestuurder weigert mee te werken aan een adem- en/of urinetest en/of bloedproef;
6. terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft. Behalve als hij vergeten is het rijbewijs te
verlengen;
7. terwijl de bestuurder niet mag rijden op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de
rechter;
8. als u zich niet houdt aan uw verplichtingen en daardoor onze belangen schaadt.
Artikel 12. Hoe gaan wij om met schade als gevolg van terrorisme?
Wij vergoeden op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij de
schadevergoeding kunnen beperken bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting. U vindt de
volledige tekst van dit protocol op www.terrorismeverzekerd.nl.
Artikel 13. Wat moet u doen als u een klacht over ons heeft?
Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing die een medewerker namens ons heeft
genomen? En komt u er met onze medewerker niet uit? Stuur dan uw klacht aan:
Unigarant N.V.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 50.000
7900 RP Hoogeveen.
www.unigarant.nl
Lossen wij uw klacht niet naar wens op, dan kunt u deze voorleggen aan de bevoegde rechter of bij:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900-3552248
www.kifid.nl
Artikel 14. Welk recht is van toepassing?
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?
Bij het sluiten of wijzigen van de verzekering of in geval van schade worden persoonsgegevens en
eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van:
1. het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en);
2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
3. relatiebeheer.
Daarnaast kunnen wij u informeren over voor u relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en
diensten. Stelt u geen prijs op deze informatie? Meld dit dan schriftelijk aan:
Unigarant N.V.
Afdeling Klantcontact
Postbus 50000
7900 RP Hoogeveen.
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij uw gegevens en
kunnen wij deze vastleggen in de database van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in
Nederland werkzame schadeverzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR
Den Haag. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan (zie www.stichtingcis.nl). Wij
zijn lid van het Verbond van Verzekeraars en houden ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen (zie www.verzekeraars.nl).
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Bijzondere voorwaarden
Aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig
Zie het ‘ Dekkingsoverzicht ‘ voor de verzekerde bedragen.
Een schadevergoeding vindt alleen plaats als aanvulling op de schadevergoeding van de
basisverzekering voor de gerechtigde bestuurder(s), voor zover het verzekerd bedrag daarvan niet
toereikend is, tot maximaal het/de voor dit onderdeel verzekerde bedrag(en). Zie het
dekkingsoverzicht voor de verzekerde bedragen.
Artikel 16. Wat is verzekerd?
1. De aansprakelijkheid van de bestuurder van het motorrijtuig voor schade veroorzaakt met het
motorrijtuig aan personen en zaken.
2. Het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering van het motorrijtuig dat in rekening is
gebracht bij de verzekeringnemer.
3. De met de in artikel 16.1 genoemde aansprakelijkheid samenhangende kosten van:
a. rechtsbijstand in verband met een tegen u aanhangig gemaakte straf en/of burgerlijk proces;
b. uw reis- en verblijfkosten in verband met een proces waarbij uw aanwezigheid wordt geëist.
Artikel 17. Wat is niet verzekerd?
Er vindt geen schadevergoeding plaats:
1. als de schade niet verzekerd is op de basisverzekering;
2. als de aansprakelijkheid voortvloeit uit een contractuele verplichting;
3. voor boetes alsmede schadevergoedingen met een straf- of voorbeeldkarakter (zogenaamde
punitive damages en exemplary damages) en afkoopsommen;
4. voor schade aan het motorrijtuig;
5. voor schade aan de bestuurder en aan zijn bezittingen;
6. voor schade aan de passagiers en aan hun bezittingen.
Artikel 18. Verplichting
U bent verplicht zich te onthouden van activiteiten en beslissingen ten aanzien van de schaderegeling,
zie artikel 19.
Artikel 19. Schaderegeling
Voor dat deel van de schadeclaim dat het verzekerd bedrag van de basisverzekering te boven gaat,
zijn wij gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van benadeelden te erkennen, af te wijzen of door
betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, ter zake voorschotten te geven,
schikkingen of dadingen aan te gaan en in zijn algemeenheid te doen wat naar ons inzicht
noodzakelijk of wenselijk is voor de regeling van de schade. De ter zake door ons genomen
beslissingen zijn bindend voor u.
Kosten van rechtsbijstand
Zie het ‘ Dekkingsoverzicht ‘ voor het verzekerd bedrag.
Artikel 20. Wat is verzekerd?
1. Voor zover een schadegebeurtenis verband houdt met het deelnemen aan het wegverkeer, dan
wel het als passagier deelnemen aan openbaar luchtverkeer, vindt schadevergoeding plaats voor:
a. kosten van rechtsbijstand;
b. proceskosten die ten laste van u blijven;
c. het voorschieten van een waarborgsom van maximaal € 12.500,- voor uw vrijlating of
vrijgeven van uw rijbewijs. Als de borg vrijkomt moet u ervoor zorgen dat deze aan ons wordt
terugbetaald.
2. Schadevergoeding vindt alleen plaats als:
a. de kosten met onze toestemming zijn gemaakt;
b. de schadegebeurtenis die aanleiding geeft tot het maken van kosten van rechtsbijstand heeft
plaatsgevonden in de Verenigde Staten van Amerika of Canada, voor zover het recht van dat
land van toepassing is en de rechter van dat land bevoegd is.
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Artikel 21. Wat is niet verzekerd?
Schadevergoeding vindt niet plaats voor kosten die verband houden met:
1. een strafbaar feit dat getuigt van uw opzet of uw criminele intentie;
2. een overtreding van fiscale voorschriften (waaronder douanevoorschriften).
Artikel 22. Verplichtingen
U bent bij een verzoek om een schadevergoeding verplicht:
1. alle medewerking te verlenen;
2. zo spoedig mogelijk alle informatie te geven;
3. ons te machtigen de stukken die een externe deskundige over uw verzoek ter beschikking heeft in
te zien;
4. alles na te laten wat onze belangen kan schaden.
Artikel 23. Rechthebbenden
De verzekerde of diens wettige erfgenamen, voor zover deze een vordering tot levensonderhoud
kunnen instellen volgens artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.
Kosten van repatriëring
Zie het ‘ Dekkingsoverzicht ‘ voor het verzekerd bedrag.
Artikel 24. Wat is verzekerd?
De extra kosten die verband houden met het motorrijtuig:
1. als u, door een schadegebeurtenis die (ook) op een reisverzekering van ons verzekerd is,
voortijdig naar Nederland moet terugkeren;
2. als gevolg van diefstal of verlies van de sleutels van het motorrijtuig.
Cascoschade
Zie het ‘ Dekkingsoverzicht ‘ voor de verzekerde bedragen.
Artikel 25. Wat is verzekerd
Tot de op het dekkingsoverzicht genoemde verzekerde bedragen vindt schadevergoeding plaats voor:
1. het op grond van de basisverzekering, ongeacht de schuldvraag, door de verhuurder van het
motorrijtuig in rekening gebrachte eigen risico;
2. de onder 3 t/m 10 genoemde schaden aan het motorrijtuig, als deze schaden op grond van de
basisverzekering zijn uitgesloten;
3. schade door gebruik op een niet-openbare weg (dit houdt o.a. in schade aan het motorrijtuig als
gevolg van het rijden op een onverharde weg);
4. schade ontstaan bij achteruitrijden;
5. schade door bevriezing/oververhitting van het leidingsysteem;
6. dakschade door laaghangende objecten;
7. schade aan interieur;
8. schade aan onderzijde incl. banden/wielen;
9. schade aan ruiten;
10. schade ontstaan bij rivierdoorsteken, alleen bij 4WD’s.
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Dekkingsoverzicht

Maximaal per
schadegebeurtenis
US $ 1.000.000,-

Aansprakelijkheid bestuurder motorrijtuig (inclusief hiermee verband
houdende rechtsbijstand), per polis:
- extra reis- en verblijfkosten i.v.m. bijwonen proces, per verzekerde.
€ 3.000,- afdekking eigen risico dat bij de verzekeringnemer in rekening is gebracht.
€ 1.500,Rechtsbijstand verband houdende met verkeersdeelneming per polis.
€ 25.000,Repatriëring van het motorrijtuig.
€ 3.500,Cascoschade:
- afdekking eigen risico (met uitzondering van de uitgesloten cascoschade)*;
€ 5.000,- op de basisverzekering uitgesloten cascoschade, per motorrijtuig.
€ 10.000,* met inachtneming van het maximaal verzekerde bedrag bedraagt de schadevergoeding in ieder geval
nooit meer dan het op grond van de in Amerika of Canada afgesloten verzekering in rekening
gebrachte eigen risico.
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