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1
Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2
verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met de Europeesche
1.3
verzekerde:
1.3.1
de in de polis genoemde verzekeringnemer
1.3.2
de bij verzekeringnemer inwonende partner en/of inwonende kinderen
1.3.3
degene die met toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van de verzekerde recreatieuitrusting.
1.4
recreatie-uitrusting: de aan verzekeringnemer, zijn inwonende partner en/of inwonende kinderen in
eigendom toebehorende recreatie-uitrusting (of deel daarvan), in de polis omschreven als:
1.4.1
racket-/balsport-uitrusting
1.4.2
wintersport-uitrusting
1.4.3
wandel-/berg-/klimsport-uitrusting
1.4.4
duiksport-uitrusting
1.4.5
ruitersport-uitrusting
1.4.6
vecht-/verdedigingsport-uitrusting
1.4.7
hand-/kruisboog-uitrusting
1.4.8
parachute-/parapente-uitrusting
1.4.9
in-line-skate-/skeeler-uitrusting
1.4.10 surf-/zeilplank-/kano-uitrusting
1.4.11 kampeer-uitrusting
1.4.12 audio-/video-/foto-/film-uitrusting
1.4.13 muziekinstrumenten-uitrusting
1.5
premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.6
uitkering: vergoeding voor schaden, kosten of verliezen
1.7
nieuwwaarde: het bedrag, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort
en kwaliteit
1.8
dagwaarde: de nieuwwaarde, onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
De bovengenoemde begrippen worden in de voorwaarden cursief en vet weergegeven.
2
Geldigheidsduur verzekering
2.1
De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum.
2.2
De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn; zij zal steeds op de contractvervaldatum stilzwijgend worden verlengd met het in de polis genoemde aantal maanden.
2.3
De verzekering eindigt:
2.3.1
op de contractvervaldatum, als verzekeringnemer uiterlijk 3 maanden voor deze datum per aan de
Europeesche gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd
2.3.2
zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt.
2.4
De Europeesche heeft het recht de verzekering te beëindigen:
2.4.1
op de contractvervaldatum, als de Europeesche uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd
2.4.2
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de Europeesche tot een verplichting tot uitkering
kan leiden, haar ter kennis is gekomen
2.4.3
binnen 30 dagen nadat de Europeesche op grond van deze verzekering een uitkering heeft verleend,
dan wel heeft afgewezen
2.4.4
binnen 30 dagen nadat haar een zodanige risicowijziging ter kennis is gekomen dat zij de verzekering
niet wenst voort te zetten
2.4.5
als verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven
2.4.6
als verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is premie te betalen.
2.5
De verzekering eindigt in de in 2.4.2 t/m 2.4.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De Europeesche zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in
acht nemen.
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3
Geldigheidsduur dekking
3.1
De geldigheidsduur van de dekking is gelijk aan de geldigheidsduur van de verzekering.
3.2
De dekking wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 30 dagen na de premievervaldatum
in gebreke is premie te betalen. De opschorting zal terugwerken tot de premievervaldatum. De dekking wordt
hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en eventuele incassokosten door de Europeesche zijn ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen uitkering verleend.
4
Premie
4.1
Betaling
Verzekeringnemer is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen.
4.2
Teruggave
Er bestaat geen recht op teruggave van premie tenzij sprake is van beëindiging door de Europeesche, als
omschreven in 2.4.2 t/m 2.4.4.
5
Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.
6
6.1
6.1.1
6.1.2

Omvang van de dekking
Uitkering wordt verleend voor schade aan of verlies van de in de polis genoemde recreatie-uitrusting door:
alle van buiten komende onheilen
diefstal.

7
Uitsluitingen
7.1
Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
7.1.1
die (mede) verband houden met beroep, bedrijf of betaalde (neven)functie van verzekerde
7.1.2
als verzekerde of belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van
zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven
7.1.3
als verzekerde of belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens deze verzekering
op hem rustende verplichting
7.1.4
die (in)direct verband houden met:
- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, en de definities daarvan, vormen een onderdeel van de
tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
- inbeslagnemen en verbeurdverklaren
- het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad
7.1.5
ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld of met de wil van verzekerde of belanghebbende
7.1.6
ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen
7.1.7
bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of een poging daartoe
7.1.8
bij of als gevolg van verhuur van de recreatie-uitrusting.
7.2
Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies:
7.2.1
door onvoldoende onderhoud van de recreatie-uitrusting
7.2.2
door bewerking, reiniging of reparatie
7.2.3
door normale slijtage, enige geleidelijk inwerkende (weers)invloed, mot of ander ongedierte
7.2.4
door waardevermindering of geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken van de recreatieuitrusting
7.2.5
door eigen gebrek, materiaal- of constructiefout
7.2.6
door beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de recreatie-uitrusting
daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik
7.2.7
door lekkage van batterijen
7.2.8
door overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting, stroomlekken of het aansluiten op een verkeerd voltage
7.2.9
aan uitsluitend skistokken, bindingen, stoppers en het zogenaamde Belag van ski’s, snowboards en
dergelijke, alsmede schade bestaande uit het loslaten van kanten van ski’s, snowboards en dergelijke
7.2.10 aan uitsluitend mast, giek en zeil, tenzij ontstaan door aanvaring met een ander vaartuig
5

7.2.11
7.2.12

aan uitsluitend opnamebuizen, video- en geluidskoppen
aan uitsluitend balgen, haren, snaren, rietjes, of trommelvellen.

VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN
Geen uitkering wordt verleend als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging:
7.3
7.3.1
niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, en
7.3.2
onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen.
DIEFSTAL UIT/VANAF EEN VERVOERMIDDEL
7.4
Als hoofdregel geldt dat bij diefstal uit een vervoermiddel de recreatie-uitrusting opgeborgen diende
te zijn in de hieronder omschreven ruimte, waardoor de recreatie-uitrusting van buitenaf niet zichtbaar was:
- in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte van de personenauto of motorfiets
- in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte
koffer-/laadruimte van de personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar
- in het interieur van een kampeer-, bestelbus/-auto of caravan, op een zodanige wijze dat de desbetreffende
recreatie-uitrusting aan het zicht van buitenaf onttrokken was door een vaste deugdelijke voorziening
- in de bagage-aanhangwagen of vouwkampeerwagen.
7.5
Diefstal van een recreatie-uitrusting vanaf een vervoermiddel is alleen verzekerd als verzekerde kan
aantonen dat deze recreatie-uitrusting was opgeborgen in een deugdelijk afgesloten harde bagage-/skibox, die
op zodanige wijze op/aan het vervoermiddel was gemonteerd dat deze niet eenvoudig was te verwijderen.
7.6
Diefstal van een recreatie-uitrusting uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als voldaan is aan alle
navolgende voorwaarden:
7.6.1
het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen van braak aanwezig
7.6.2
de recreatie-uitrusting was opgeborgen zoals in 7.4 omschreven.
7.7
Het bepaalde in 7.4 tot en met 7.6 is eveneens van toepassing in geval van diefstal van het hele vervoermiddel.
7.8
Niet verzekerd zijn:
7.8.1
geld, waaronder te verstaan gangbare munten, bankbiljetten en cheques
7.8.2
waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- en/of pinpassen, manuscripten, aantekeningen
en concepten
7.8.3
reisdocumenten, waaronder te verstaan paspoorten, visa, toeristenkaarten, identiteits-, kenteken- en
rijbewijzen, alsmede reisbiljetten en campingcarnets
7.8.4
abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke
7.8.5
kostbaarheden, waaronder te verstaan computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio,
(auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder juwelen, echte
parels, voorwerpen van edelmetaal of -gesteente), horloges (exclusief duikhorloges), bontwerk
7.8.6
voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde
7.8.7
koopmanszaken en monstercollecties
7.8.8
(zonne)brillen (met uitzondering van duikbrillen) en contactlenzen
7.8.9
prothesen en kunstmatige (gebits)elementen
7.8.10 gereedschappen inclusief meetapparatuur
7.8.11 modelbouw en radiografisch bestuurbare objecten
7.8.12 beeld- en geluidsdragers (CD's, MD's, musicassettes, videobanden enz.)
7.8.13 dieren
7.8.14 (lucht)vaartuigen, inclusief accessoires en toebehoren (met uitzondering van zeil-/surfplanken, kano’s
en parachutes)
7.8.15 (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en andere toebehoren (waaronder fietsen, snorfietsen en bromfietsen)
7.8.16 recreatieverblijven, zoals vakantiewoningen, caravans, kampeerauto’s, boten, clubhuizen, maneges
en dergelijke (met uitzondering van tenten, caravan-voortenten en -luifels).
8
8.1
8.1.1
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Verplichtingen bij schade
Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade

8.1.2
de Europeesche alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens
te verschaffen
8.1.3
iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo spoedig mogelijk schriftelijk, op een schade-aangifteformulier, bij de Europeesche te melden. Mededelingen hierbij gedaan dienen
mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering
8.1.4
de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen
8.1.5
originele bewijsstukken over te leggen
8.1.6
het bezit, de waarde en de ouderdom van de recreatie-uitrusting aan te tonen door middel van originele aankoopnota’s, garantiebewijzen, opnamebewijzen van bank of giro, reparatienota’s of andere door de
Europeesche gevraagde bewijsstukken
8.1.7
bij diefstal, verlies of kwaadwillige beschadiging:
- onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse aangifte te doen bij de politie. Als politie-aangifte ter plaatse niet
mogelijk is, is verzekerde verplicht dit direct bij de eerstmogelijke gelegenheid alsnog te doen
- in hotel of appartement bovendien melding te doen aan de directie of beheerder daarvan.
Het schriftelijk bewijs van deze aangifte(n) dient aan de Europeesche te worden overgelegd
8.1.8
bij vermissing of beschadiging tijdens transport met openbaar vervoer, hiervan direct na ontdekking
(óók indien na thuiskomst) aangifte te doen bij bevoegd personeel van het vervoerbedrijf. Van deze aangifte
dient een vervoerdersverklaring te worden opgemaakt en aan de Europeesche te worden overgelegd
8.1.9
zodra verloren of vermiste voorwerpen zijn teruggevonden, dit aan de Europeesche te melden. Als
verloren of vermiste voorwerpen binnen 3 maanden na de schadedatum worden teruggevonden dient verzekerde deze terug te nemen tegen terugbetaling van de verleende uitkering
8.1.10 bij beschadiging de Europeesche in staat te stellen de recreatie-uitrusting te onderzoeken, óók
voordat reparatie of vervanging plaatsvindt
8.1.11 de Europeesche terstond alle ter zake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere stukken onbeantwoord door te sturen
8.1.12 medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken.
9
Schaderegeling
9.1
De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.
9.2
De Europeesche heeft het recht de recreatie-uitrusting voor haar rekening te (doen) herstellen of
vervangen, als de beschadigde of verloren gegane recreatie-uitrusting redelijkerwijs voor herstel vatbaar is
of vervangen kan worden.
9.3
De Europeesche heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts te verlenen tegen
overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane recreatie-uitrusting met overgave van de op die
recreatie-uitrusting betrekking hebbende documenten en hulpzaken.
9.4
Als de Europeesche de verloren gegane recreatie-uitrusting met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het recht de eigendom van de recreatie-uitrusting terug te krijgen tegen terugbetaling van de ter
zake aan hem gedane uitkering.
9.5
De schadevaststelling vindt plaats in Nederland.
9.6
Reparatiekosten en schadevergoedingen zullen naar Nederlandse maatstaven worden vergoed en
vastgesteld.
9.7
Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de Europeesche een andere deskundige aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn.
9.8
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen dezen te zamen een derde deskundige
benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide taxaties moet blijven en bindend zal
zijn. Van zijn kosten dragen de Europeesche en verzekerde elk de helft.
10
Waardebepaling bij schade
Basis voor de berekening van een uitkering is:
10.1
10.1.1 voor een recreatie-uitrusting niet ouder dan 1 jaar:
de nieuwwaarde, tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Verzekerde moet door middel van schriftelijke
bewijzen kunnen aantonen dat de recreatie-uitrusting niet ouder is dan 1 jaar, anders zal uitkering worden
verleend op basis van dagwaarde
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10.1.2 voor een recreatie-uitrusting ouder dan 1 jaar:
de dagwaarde, tot ten hoogste het verzekerde bedrag.
11
Uitkering
De maximale uitkering is:
11.1
bij diefstal of totaal verlies: de volgens 10 vastgestelde waarde, minus de waarde van eventuele
restanten
11.2
bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 11.1 uit te keren bedrag. Als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens 10 vastgestelde waarde, kan verzekerde aanspraak maken op
uitkering volgens 11.1.
12
Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis.
13
Dubbele verzekering
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 enige wet of andere voorziening, is
deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen
die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.
14
Onderverzekering
De Europeesche zal ten aanzien van het verzekerde bedrag geen beroep op onderverzekering doen.
15
Aanpassing premie/voorwaarden
15.1
Als de Europeesche haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze
verzekering herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze
verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang van de eerste premievervaldatum na de
invoering van de wijziging te vorderen. De Europeesche doet van de beoogde aanpassing mededeling aan
verzekeringnemer, eventueel op de premiekwitantie.
15.2
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing te weigeren, voorzover deze leidt tot een hogere
premie en/of tot beperking van de dekking. In dat geval dient verzekeringnemer daarvan binnen 30 dagen
na de premievervaldatum mededeling te doen. De verzekering eindigt dan op de dag vóór de hiervoor
genoemde premievervaldatum te 24.00 uur. Als de Europeesche binnen 30 dagen na de premievervaldatum
deze mededeling niet heeft ontvangen, wordt verzekeringnemer geacht met de aanpassing in te stemmen.
16
Terugvordering niet-verzekerde diensten
Verzekerde is verplicht rekeningen van de Europeesche ter zake van diensten, kosten en dergelijke waarvoor
krachtens deze verzekering geen dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen.
Bij niet voldoening kan tot incasso worden overgegaan, waarbij de daaraan verbonden kosten voor rekening
van verzekerde zijn.
17
Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. Uitkering kan geschieden aan verzekeringnemer, dan
wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten.
18
Vervaltermijn recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt,
dan vervalt ieder recht jegens de Europeesche ter zake van het betreffende schadegeval na verloop van 6
maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop de Europeesche dit bericht verstuurde.
19
Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de
Europeesche bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de verzekering loopt.
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20
Geschillen
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
20.1
de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
20.2
de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
20.3
de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21
Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of het wijzigen van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de
Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming
en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van
deze gedragscode kunt u bekijken op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.
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Verzekeringsadviseur

310-02 01-02

Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam
Hoogoorddreef 56, 1101 BE Amsterdam Z.O.
Telefoon 020 - 651 52 53
www.europeesche.nl

