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Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen alles in het werk stellen om u te helpen. 

Blijft uw probleem onopgelost dan kan u zich schriftelijk wenden tot:

AG Insurance nv

Dienst Klachtenbeheer

Emile Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

Tel.: 02/664.02.00

E-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan u, onverminderd het

verhaal in rechte, het geschil voorleggen aan:

Ombudsman van de Verzekeringen

De Meeûsplantsoen 35

1000 Brussel

www.ombudsman.as
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HOOFDSTUK I: TERRITORIALE GELDIGHEID VAN HET CONTRACT

• Waar bent u verzekerd?

De waarborgen zijn van toepassing in de volgende landen: Andorra, België, Denemarken, Kroatië, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San 
Marino, Slovenië, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland.
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HOOFDSTUK II: DE WAARBORGEN

1. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
• Wat omvat de waarborg?

De wettelijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid die ten laste valt van de verzekerde wegens schade veroorzaakt aan 
derden door een ongeval, brand of ontploffing teweeggebracht door:

de caravan zelf of het gebruik van de caravan.

• Welke schade is niet gewaarborgd?

Is uitgesloten van de waarborg, de schade:

 – waarvan de verzekering verplicht is ingevolge de wet op de verzekering van motorrijtuigen, of deze welke kan gedekt 
worden conform de modelpolis van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van voertuigen;

 – opzettelijk veroorzaakt of deze voortspruitend uit daden bedreven in een staat van geestelijke onevenwichtigheid, 
dronkenschap, het gebruik van verdovende middelen, uitdagingen, koersen, weddenschappen, onmiskenbaar 
roekeloze of gevaarlijke daden, rel of disputen, behoudens indien de dader van de schade:

 – een kind is dat nog niet het onderscheidingsvermogen bezit;

 – een knecht of een aangestelde is van de verzekerde;

 – veroorzaakt aan goederen waarvan de verzekerde huurder of gebruiker is, alsmede aan deze welke hem toevertrouwd werden;

 – veroorzaakt door dieren;

 – veroorzaakt aan de vervoerde goederen of voorwerpen.

2. Brand
• Wat omvat de waarborg?

De brand, de zelfontbranding, de ontploffing en de blikseminslag. In geval van gewaarborgd schadegeval, dekt de 
maatschappij eveneens de bluskosten van een brand en de reddingskosten.

• Welke schade is niet gewaarborgd?

Is uitgesloten van de waarborg, de schade veroorzaakt door elektriciteit of door bliksem aan elektrische apparaten 
(of installaties).

Een vrijstelling waarvan het bedrag in de bijzondere voorwaarden voorzien wordt, wordt per schadegeval toegepast.

3. Diefstal
• Wat omvat de waarborg?

Zijn gedekt:

 – de diefstal van de caravan;

 – de diefstal van de bijkomende uitrusting en bijhorigheden van de caravan* ( * zie definitie «caravan» in het lexicon);

 – de schade die bij een van die gelegenheden aan de verzekerde goederen werd berokkend.

• Welke schade is niet gewaarborgd?

Zijn uitgesloten van de waarborg, de diefstallen en schade gepleegd door of met de medeplichtigheid van een verzekerde.

Een vrijstelling waarvan het bedrag in de bijzondere voorwaarden voorzien wordt, wordt per schadegeval toegepast.

4. Stoffelijke Schade
• Wat omvat de waarborg?

De stoffelijke schade:

 – bij ongeval veroorzaakt door omkantelen, botsen of aanraking met vaste of beweeglijke voorwerpen of die het gevolg 
is van een kwaadwillige daad of grap van personen die de hoedanigheid van verzekerde niet bezitten;

 – overkomen tijdens een transport per spoor, lucht, water, binnen de grenzen van of tussen de landen waar de verzekering 
geldig is, alsmede tijdens het laden en lossen;
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 – veroorzaakt door de natuurkrachten, te weten, de schade die zijn oorsprong vindt in hoge waterstand, was, 
overstroming, vloedgolf, hagel, storm, lawine, druk van sneeuwmassa, grondverschuiving, aardbeving of vulkanische 
uitbarsting;

 – veroorzaakt door een onverwacht contact met een dier en binnen de 48 uur aangegeven bij de bevoegde politie-
overheid;

 – aan ruiten (met uitsluiting van inkerving en afschilfering).

• Welke schade is niet gewaarborgd?

Is uitgesloten van de waarborg de stoffelijke schade:

 – veroorzaakt door overdreven lading of door de vervoerde voorwerpen;

 – veroorzaakt aan de caravan onderworpen aan de reglementering op de technische controle, indien het voertuig niet 
of niet meer voorzien is van een geldig schouwingsbewijs;

 – overkomen wanneer het trekkend voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden 
door de Belgische wet en reglementen voorgeschreven om dat motorrijtuig te mogen besturen;

 – veroorzaakt aan de banden, radio- of televisieapparaten, die als bijhorigheden mogen beschouwd worden, tenzij het 
schade betreft die berokkend werd samen met andere verzekerde stoffelijke schade;

Een vrijstelling waarvan het bedrag in de bijzondere voorwaarden voorzien wordt, wordt per schadegeval toegepast.

Deze vrijstelling is niet van toepassing voor de stoffelijke schade:

 – veroorzaakt door de natuurkrachten;

 – aan ruiten.

5. Sleep-, vervoer- en repatriëringkosten
• Wat omvat de waarborg?

De maatschappij waarborgt tot beloop van 500  EUR de kosten door de verzekerde gemaakt voor sleep, vervoer 
en eventuele repatriëring van de verzekerde caravan (langs de weg, per spoor en/of vliegtuig) ingevolge een gedekt 
schadegeval of een ongeval, brand of diefstal van het trekkende voertuig. De gewaarborgde kosten zijn ten laste van de 
maatschappij vanaf de standplaats van de beschadigde caravan tot aan de woonplaats van de verzekerde of de garage 
door hem aangeduid in de onmiddellijke omgeving van zijn woonplaats. Het is echter noodzakelijk dat in de omgeving 
van de plaats van het ongeval niet kan overgegaan worden tot een herstelling of tot een voorlopige herstelling die een 
normale terugkeer toelaat. De repatriëring dient door de maatschappij toegestaan te worden en uitgevoerd op de door 
haar aangeduide wijze.

• Welke schade is niet gewaarborgd?

Zijn uitgesloten van de waarborg:

 – de gevolgen van een mechanisch of elektrisch defect van het trekkende voertuig;

 – het vervoer dat normaal zou geschied zijn indien het betreffende ongeval niet zou plaats gehad hebben.

6. Terugbetaling van de tolrechten
• Wat omvat de waarborg?

Indien de tolrechten gevorderd worden ingevolge een gedekt schadegeval waarbij het praktisch totaal onmogelijk is de 
formaliteiten te vervullen om de betaling van deze rechten te vermijden, betaalt de maatschappij, zonder beperking op 
het bedrag, de door de verzekerde voldane tolrechten terug.

7. Genotderving
• Wat omvat de waarborg?

De terugbetaling, gedurende maximum 5 dagen, van de maatijd- en verblijfkosten (hotel- en restaurantrekeningen, huur 
van een villa, caravan of tent) die de verzekerde gedragen heeft voor de personen die op het ogenblik van het ongeval 
de door het contract gedekte caravan effectief in gebruik hebben, wanneer door dit ongeval de caravan onbewoonbaar 
wordt en de verzekerde het gebruik ervan derft. De terugbetaling is beperkt tot de dagelijkse vergoeding voorzien per 
persoon zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.
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8. Terrorisme
• Lidmaatschap van TRIP

De maatschappij dekt in bepaalde gevallen daden van terrorisme. De verzekeringsonderneming is hiertoe lid van de VZW 
TRIP, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûssquare 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 
2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen 
van alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard EURo per kalenderjaar voor de schade 
veroorzaakt door alle gebeurtenissen erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar 
aangepast op 1 januari volgens de ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer 
van december 2005. Ingeval van wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag 
automatisch van toepassing zijn vanaf de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in 
een andere overgangsregeling voorziet.

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige 
alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van 
de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten

opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

• Uitbetalingsregeling

Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie 
van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in de paragraaf «Lidmaatschap van TRIP» niet zou worden overschreden, 
bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de 
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan 
dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt 
het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding.

De verzekerde of de begunstigde kan tegenover de verzekeringsonderneming pas aanspraak maken op de 
schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft vastgesteld. De verzekeringsonderneming betaalt het 
verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde 
schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor de verzekeringsonderneming reeds 
een beslissing aan de verzekerde of de begunstigde heeft meegedeeld.

Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven 
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme.

Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd in de paragraaf «Lidmaatschap van TRIP», onvoldoende is voor het 
vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende 
is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed.

De morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed.

Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in de tijd van de uitvoering van de verbintenissen van de verzekeringsonderneming, 
bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.

9. Algemene uitsluitingen
• Welke schade is niet gewaarborgd door de verzekering?

Is uitgesloten de schade,

 – die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met één van de hiernavolgende gevallen:

 – oorlog (onder meer burgeroorlog of buitenlandse oorlog, subversieve actie), inval, oproer (ondermeer opstand, 
muiterij, rebellie, verzet, revolutie, beroering onder de bevolking), werkstaking, krijgswet, staat van beleg, onlusten, 
alsmede elke collectieve gewelddaad (politieke of ideologische) andere dan daden van terrorisme en al dan niet 
gepaard gaande met rebellie tegen de overheid;

 – opeising in elke vorm, gehele of gedeeltelijke bezetting van de aangeduide goederen door een militaire macht of 
politiemacht of door geregelde of ongeregelde troepen;

 – wijziging van de atoomkern, radioactiviteit, verwekking van ioniserende stralingen, manifestatie van schadelijke 
eigenschappen van nucleaire brandstoffen (of bestanddelen) of van radioactieve producten (of afvalstoffen).

De waarborgen diefstal en stoffelijke schade zijn niet gedekt bij het vrij kamperen. In de zin van dit contract wordt 
verstaan onder vrij kamperen, het kamperen buiten de zones toegestaan door de bevoegde publieke overheid en 
specifiek voor het kamperen uitgerust.
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HOOFDSTUK III: SCHADEGEVALLEN

• Verplichtingen van de verzekerde bij schade

De verzekerde moet:

 – het schadegeval aan de maatschappij melden binnen de 8 dagen nadat het zich voordeed, behalve bij overmacht;

 – de maatschappij alle juiste, volledige en/of nuttige inlichtingen verstrekken en haar zo snel mogelijk alle documenten 
in verband met het schadegeval overmaken;

 – in geval van diefstal of poging tot diefstal, binnen de 24 uur aangifte doen en onmiddellijk klacht neerleggen bij de 
bevoegde gerechtelijke-overheid;

 – aan de maatschappij alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken overmaken binnen de 48 uur van hun betekening, 
verschijnen op de zittingen en alle proceduredaden vervullen gevraagd door de maatschappij;

 – zich onthouden van iedere erkenning van aansprakelijkheid, iedere dading, iedere vaststelling van de schade, iedere 
betaling of belofte van vergoeding.

Indien een verzekerde op burgerlijk gebied wordt gedagvaard naar aanleiding van een schadegeval, leidt en volgt de 
maatschappij het geding in naam van de verzekerde en betaalt zij het bedrag van de gebeurlijke veroordelingen zowel 
in hoofdsom als intresten, binnen de grenzen van huidig contract.

De maatschappij draagt de gerechtskosten die betrekking hebben op de burgerrechtelijke rechtszaak, de erelonen en 
het ereloon van de advocaat.

• Raming van de schade en de waarde van de verzekerde goederen

Voor de vaststelling van de schade en de waarde van de verzekerde goederen op de dag van het ongeval, worden de 
ramingen gedaan op basis van de werkelijke waarde, taksen niet inbegrepen.

De schade en de waarde van de verzekerde goederen, zo zij niet vastgesteld werden in gemeenschappelijk akkoord, 
worden vastgesteld door twee experts, vrijgesteld van alle rechterlijke pleegvormen, waarvan de ene aangesteld door 
de verzekerde, de andere door de maatschappij.

Indien geen akkoord bereikt wordt, zullen deze experts een derde expert aanstellen. De experts vormen een college en 
beslissen bij meerderheid van stemmen. Hun beslissing is soeverein en onherroepelijk. Benoemt één van de partijen 
haar expert niet, dan zal op verzoek van de meest gerede partij de benoeming geschieden door de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van de verzekeringsnemer. Hetzelfde geldt ingeval beide experts het 
niet eens zijn omtrent de keuze van de derde expert of indien één van de experts zijn opdracht niet vervult.

Elke partij draagt de honoraria en kosten van haar eigen expert. Deze van de derde expert worden voor de helft gedragen 
door elke partij.

De expertise of elke verrichting met als doel de schade vast te stellen of de schadevergoeding te bepalen, doet in niets 
afbreuk aan de rechten en uitzonderingen die de maatschappij kan inroepen.

• Schadeloosstelling

De verzekerde mag overgaan tot herstelling of vervanging:

 – noodzakelijk voor de veiligheid en het wettelijk gebruik van het aangeduide voertuig, zonder hiervoor de maatschappij 
bij voorbaat te moeten kennen, op voorwaarde dat de uitgaven de 250 EUR niet overtreffen en bewezen worden 
door een omstandige factuur;

De verzekerde draagt zijn evenredig deel in de schade, verminderd met de gebeurlijke vrijstelling, zo blijkt uit de vaststelling 
dat de waarde van de goederen het bedrag overtreft voor hetwelk zij verzekerd zijn. Deze evenredigheidsregel is niet 
van toepassing op de inhoud van de caravan.

De vergoeding volgens de hierboven vermelde regels wordt desgevallend verhoogd met de taksen.

In geval van een ongeval gedekt door de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid draagt de maatschappij de 
kosten van de burgerrechtelijke verdediging van de verzekerde.

In geval van diefstal en indien de gestolen voorwerpen teruggevonden worden na betaling van de vergoeding, moet de 
verzekerde binnen de 45 dagen afstand doen aan de maatschappij of haar de vergoeding terugbetalen, onder aftrek 
van de opgelopen schade.

Alle betalingen die moeten worden gedaan aan een minderjarige, onbekwaamverklaarde of andere onbekwame 
verricht bij toepassing van een verzekeringsovereenkomst, worden gedaan op een rekening die op zijn naam is 
geopend en die onbeschikbaar is tot de meerderjarigheid of het opheffen van de onbekwaamheid, onverminderd het 
recht op wettelijk genot.
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• Subrogatie

De maatschappij is gesubrogeerd, door het enkel feit van het contract, in de rechten van de begunstigde van de 
vergoeding. Zij verzaakt aan elk verhaal dat zij zou kunnen uitoefenen t.o.v. de personen tegenover dewelke de 
verzekerde zou ter verantwoording geroepen zijn, behoudens in geval van opzettelijke fout, dronkenschap of gebruik 
van verdovende middelen.
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HOOFDSTUK IV: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

• Duur van het contract

Het contract is gesloten van zodra het ondertekend is en wordt afgesloten voor de duur vastgesteld in de bijzondere 
voorwaarden.

Het wordt van rechtswege hernieuwd voor opeenvolgende periodes van een jaar, behalve opzegging door aangetekend 
schrijven aan de post overhandigd ten minste drie maanden voor de vervaldatum van een lopende periode.

In geval van overlijden van de verzekerde, blijft het contract voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die gebonden 
blijven tot het betalen van de premie. Zij kunnen het contract opzeggen binnen een periode van drie maanden en 40 
dagen na het overlijden van de verzekerde.

In geval van cessie onder levenden, eindigt het contract van rechtswege wat betreft de overgedragen goederen vanaf 
de datum van overdracht van de eigendom.

• Betaling van de premie

De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar op vertoning van de kwijting of vervaldagbericht. In geval van niet-betaling 
van de op de vervaldag verschuldigde bedragen, zal de maatschappij u per deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven een herinnering sturen die geldt als ingebrekestelling. De maatschappij zal hierbij eveneens een forfaitaire 
vergoeding aanrekenen ten belope van 12,50 EUR (index 111,31 - augustus 2009 - basis 2004 = 100) verschuldigd 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In afwijking van de bepalingen van deze algemene voorwaarden met 
betrekking tot de indexering, varieert die vergoeding ieder jaar op 1 januari in functie van de evolutie van de index der 
consumptieprijzen, op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag 
lager zijn dan 12,50 EUR.

Bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dag na deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van 
het contract geschorst worden en zal het contract opgezegd worden na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 
15 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, 
op voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling aan de 
schorsing van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies voor twee opeenvolgende 
jaren. De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van de effectieve en integrale betaling van 
de premies.

• Verklaringen van de verzekerde

Het contract wordt opgesteld en de premie vastgesteld, op grond van de inlichtingen verstrekt door de verzekerde. 
Hij dient de maatschappij in te lichten van iedere wijziging die zich voordoet wat de gegevens van het contract betreft.

• Sanctie bij niet-naleving van de verplichtingen

In elk geval waar de verzekerde in gebreke blijft één van de verplichtingen voorzien door dit contract te vervullen, is hij 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling (uitgezonderd het geval van niet-betaling van de premie) vervallen van alle 
rechten op vergoeding in geval van ongeval. De maatschappij kan terugbetaling eisen van de ten onrechte betaalde 
kosten en vergoedingen.

• Opzegging van het contract door de verzekeringsnemer

De verzekeringsnemer mag het contract opzeggen per aangetekende schrijven, deurwaardersexploot of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs:

a. tegen het einde van elke verzekeringsperiode;

b. na een aangifte van schadegeval, doch uiterlijk een maand na de betekening door de maatschappij van de uitbetaling 
of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding;

c. in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden en/of het tarief. Deze mogelijkheid tot opzegging geldt 
niet wanneer de wijziging door de bevoegde overheid wordt opgelegd en de toepassing ervan gelijk is voor alle 
maatschappijen.

In de gevallen a) en c), heeft de opzegging slechts uitwerking op het jaarvervaldag.

In geval b), heeft de opzegging uitwerking drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag 
volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die 
volgt op de afgifte ervan.
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• Opzegging van het contract door de maatschappij

De maatschappij mag het contract opzeggen per aangetekend schrijven:

a. gedurende de periode van schorsing van de waarborg;

b. na elke ongevalverklaring, maar ten laatste binnen 1 maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de 
schadevergoeding;

c. in geval van wijziging van de gegevens in het contract vermeld;

d. in geval van overlijden van de verzekerde en ten laatste 3 maanden nadat de maatschappij kennis kreeg van dit 
overlijden.

In geval a), heeft de opzegging slechts uitwerking minimum 15 dagen na de eerste dag van de schorsing.

In geval b), heeft de opzegging uitwerking drie maanden te rekenen van de dag volgend op de betekening, de dag 
volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende zending, te rekenen van de dag die 
volgt op de afgifte ervan. Wij zien af van dit opzegrecht behalve indien u of de begunstigde van de verzekering één van 
de verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet hebt nageleefd met de bedoeling ons te misleiden. In dat 
geval kunnen we het contract te allen tijd opzeggen. De opzegging wordt van kracht één maand te rekenen van de dag 
volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een aangetekende 
zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een klacht 
met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht hebben 
gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek.

In de gevallen c, d, heeft de opzegging slechts uitwerking 30 dagen na het zenden van het aangetekend schrijven.

Om geldig te zijn moeten de berichten die voor ons bestemd zijn, worden gestuurd naar onze maatschappelijke zetel 
of naar één van onze regionale zetels in België.

De voor u bestemde berichten zijn geldig verzonden, zelfs ten aanzien van de erfgenamen of rechthebbenden, naar 
uw adres dat in de bijzondere voorwaarden vermeld is, of naar ieder ander adres, desgevallend elektronisch dat ons 
zou zijn meegedeeld.

• Woonplaats en briefwisseling

De woonplaats van de partijen wordt in rechte gekozen, deze van de maatschappij in haar maatschappelijke zetel, deze 
van de verzekerde op het adres vermeld in het contract of nadien ter kennis gebracht van de maatschappij.

• Wet toepasbaar op het contract

Onderhavig contract wordt geregeld door de wet van 4 april betreffende de verzekeringen.
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Verzekeringsnemer
De persoon die het contract onderschrijft.

Verzekerde
De verzekeringsnemer, zijn echtgenote, de personen die, tijdens het privé-leven, de verzekeringsnemer vergezellen of met zijn 
akkoord in zijn caravan verblijven.

Caravan
De caravan

 – beschreven in de bijzondere voorwaarden;

 – die uitsluitend dient tot privé-gebruik;

 – die niet als permanente verblijfplaats wordt gebruikt,

met zijn bijhorigheden en uitrusting voorzien door de constructeur of later aangebracht en op zulke wijze vastgehecht dat zij 
enkel kunnen weggenomen worden door breuk, afrukking, het uiteennemen (voorbeeld: het afdak, de ijskast).

Een stacaravan wordt niet door het huidige contract gedekt.

Een stacaravan is een caravan die omwille van haar specifieke constructie, niet bedoeld is om mee te rijden maar wel om op een 
vaste plaats geïnstalleerd te worden en er als tweede of vast verblijf dienst te doen. Een trekcaravan die definitief geïmmobiliseerd 
is wordt geassimileerd met een stacaravan.

Terrorisme
een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een 
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van 
onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een onderneming 
te belemmeren.
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Algemene voorwaarden

Indien vermeld in de bijzondere voorwaarden, wordt uw contract Rechtsbijstand onderworpen aan de volgende bepalingen.

1.  Wat verstaat men onder?

• U
de verzekeringsnemer, onderschrijver van het contract

• Wij
AG Insurance nv ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0404.494.849 gevestigd te B-1000 
Brussel, E. Jacqmainlaan 53 - onderneming toegelaten onder codenummer 0079

In het kader van de verzekering Rechtsbijstand wordt het beheer van de dossiers “Rechtsbijstand” toevertrouwd aan 
onze aparte en gespecialiseerde dienst “Providis”

• Derden
alle andere personen dan de verzekerde 

• De verzekerde
 – u;

 – uw familieleden, dit wil zeggen, uw echtgeno(o)te of de persoon die met u samenwoont evenals uw ouders en 
aanverwanten in de rechte lijn die bij u inwonen en door u onderhouden worden;

 – de personen die tijdens hun privé-leven, u vergezellen of met uw akkoord in de caravan verblijven

• De caravan
de caravan (daarin begrepen de camping-car), beschreven in de bijzondere voorwaarden, die uitsluitend dient voor 
privé-gebruik, en niet als permanente verblijfplaats gebruikt wordt, met zijn bijhorigheden en uitrusting voorzien door de 
constructeur, deze daarna aangebracht en op zulke wijze vastgehecht dat zij enkel kunnen weggenomen worden door 
inbraak, afrukking, het uiteennemen (voorbeeld: het afdak, de koelkast)

• Terrorisme
een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 
individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van 
een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een 
klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking 
van een onderneming te belemmeren.
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2.  Welke prestaties verlenen wij?

1. Strafrechtelijke verdediging
Wij verdedigen de verzekerde op strafrechtelijk gebied ten gevolge van een schade gedekt door de verzekering 
Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Caravanning nadat de burgerlijke belangen werden geregeld.

2. Burgerrechtelijk verhaal
Wij verhalen bij een aansprakelijke derde de schade opgelopen door de verzekerde buiten elk contract om ten gevolge van:

 – lichamelijke letsels opgelopen tijdens de kampeerperiode;

 – stoffelijke schade aan de caravan.

Wij mogen weigeren een vordering in te stellen of een verhaal uit te oefenen wanneer uit de ingewonnen inlichtingen 
blijkt dat de eventuele aansprakelijke derde onvermogend is en dit zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de 
objectiviteitclausule (punt 4.2.).

3. Insolventie van derden
Indien een toegelaten houder of gebruiker van de caravan betrokken is in een verkeersongeval veroorzaakt door een 
behoorlijk geïdentificeerde en via onderzoek of langs gerechtelijke weg als onvermogend erkende derde betalen wij tot 
2.500 EUR, de vergoeding die voor rekening van deze derde komt en in die mate dat er geen enkel openbaar of privé-
organisme als debiteur kan verklaard worden. Deze vergoeding zal betaald worden onder aftrek van een vrijstelling van 
125 EUR.
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3.  Wat is de omvang van de waarborg?

1. De ten laste genomen kosten
In het kader van een gewaarborgd schadegeval, nemen de betaling van de kosten en honoraria ten laste met betrekking tot:

 – expertises en onderzoeken;

 – tussenkomst van een advocaat;

 – een gerechtelijke procedure;

evenals de redelijkerwijze gemaakte verplaatsingskosten per trein (1ste klasse) of per lijnvliegtuig en de verblijfskosten 
(hotelkamer + ontbijt) wanneer de verzekerde persoonlijk voor een buitenlandse rechtbank moet verschijnen in zijn 
hoedanigheid van verdachte.

Wij nemen echter niet ten laste:

 – de kosten en honoraria aangegaan door de verzekerde zonder er ons vooraf van verwittigd te hebben, behoudens 
gerechtvaardigde dringendheid;

 – de boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie, de kosten voor het strafrechtelijk geding evenals 
de kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap en de alcoholintoxicatie of een hiermee 
vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van andere producten.

In de hypothese dat de staat van onkosten en honoraria een abnormaal hoog bedrag vertoont, verbindt de verzekerde 
er zich toe om aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te vragen op onze kosten over de staat van 
onkosten en honoraria. Anders behouden wij ons het recht voor om onze tussenkomst te beperken.

2. Territoriale uitgestrektheid
Wij verlenen dekking in alle landen waar de verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Caravanning van toepassing is.

3. Subrogatie
In de mate van onze prestaties treden wij in de rechten van de verzekerde tegen de aansprakelijke derde.

4. Terrorisme
• Lidmaatschap van TRIP

Wij dekken in bepaalde gevallen daden van terrorisme. Wij zijn hiertoe lid van de VZW-TRIP, met maatschappelijke zetel 
gevestigd te 1000 Brussel, de Meeûsplantsoen 29. Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering 
tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt de uitvoering van alle verbintenissen van alle verzekeringsondernemingen 
die lid zijn van de VZW, beperkt tot 1 miljard EUR per kalenderjaar voor de schade veroorzaakt door alle gebeurtenissen 
erkend als terrorisme voorgevallen tijdens dat kalenderjaar. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast op 1 januari volgens de 
ontwikkeling van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basis het indexcijfer van december 2005. Ingeval van 
wettelijke of reglementaire wijziging van dit basisbedrag, zal het gewijzigde bedrag automatisch van toepassing zijn vanaf 
de eerstvolgende vervaldag na de wijziging, tenzij de wetgever uitdrukkelijk in een andere overgangsregeling voorziet.

Indien het totaal van de berekende of geraamde schadevergoedingen groter is dan het bedrag genoemd in de vorige 
alinea, wordt een evenredigheidsregel toegepast: de uit te keren schadevergoedingen worden beperkt ten belope van 
de verhouding van het bedrag genoemd in de vorige alinea of de nog beschikbare middelen voor dat kalenderjaar ten 
opzichte van de uit te keren schadevergoedingen toegerekend aan dat kalenderjaar.

• Uitbetalingsregeling

Overeenkomstig voornoemde wet van 1 april 2007, beslist het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de definitie 
van terrorisme. Opdat het bedrag genoemd in paragraaf “Lidmaatschap van TRIP” niet zou worden overschreden, 
bepaalt dit Comité, ten laatste zes maanden na de gebeurtenis, het percentage van de schadevergoeding dat door de 
verzekeringsondernemingen die lid zijn van de VZW ingevolge de gebeurtenis dient te worden vergoed. Het Comité kan 
dit percentage herzien. Ten laatste op 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van de gebeurtenis, neemt 
het Comité een definitieve beslissing omtrent het uit te betalen percentage van schadevergoeding. De verzekerde of de 
begunstigde kan tegenover ons pas aanspraak maken op de schadevergoeding nadat het Comité het percentage heeft 
vastgesteld. Wij betalen het verzekerde bedrag uit overeenkomstig het percentage vastgesteld door het Comité.

Indien het Comité het percentage verlaagt, zal de verlaging van de schadevergoeding niet gelden voor de reeds uitgekeerde 
schadevergoedingen, noch voor de nog uit te keren schadevergoedingen waarvoor wij reeds een beslissing aan de 
verzekerde of de begunstigde hebben meegedeeld.
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Indien het Comité het percentage verhoogt, geldt de verhoging van de schadevergoeding voor alle aangegeven 
schadegevallen voortvloeiend uit de gebeurtenis erkend als terrorisme. Indien het Comité vaststelt dat het bedrag genoemd 
in paragraaf “Lidmaatschap van TRIP”, onvoldoende is voor het vergoeden van alle geleden schade of over onvoldoende 
elementen beschikt om te oordelen of dit bedrag voldoende is, wordt de schade aan personen bij voorrang vergoed. De 
morele schadevergoeding wordt na alle andere schadevergoedingen vergoed. Elke beperking, uitsluiting en/of spreiding in 
de tijd van de uitvoering van onze verbintenissen, bepaald in een koninklijk besluit, zal van toepassing zijn overeenkomstig 
de modaliteiten voorzien in dat koninklijk besluit.
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4.  Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde ?

Wij onderzoeken samen de te nemen maatregelen en zullen de nodige stappen doen om tot een minnelijke regeling te 
komen. Geen enkel voorstel zal door ons aanvaard worden zonder uw akkoord of dat van de betrokkene verzekerde.

1. De vrije keuze
Wanneer er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure of telkens als er zich een belangenconflict tussen de 
verzekerde en ons voordoet, heeft de verzekerde de vrije keuze van advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen 
of te behartigen. Nochtans zal de verzekerde in geval van een gerechtelijke procedure in het buitenland zelf de bijkomende 
kosten en honoraria dragen die voortvloeien uit de keuze van een advocaat die niet behoort tot de territoriaal bevoegde 
jurisdictie.

Als de verzekerde in de loop van de procedure beslist om van advocaat te veranderen, zal hij zelf de bijkomende kosten 
en honoraria dragen die eruit zouden voortvloeien tenzij hij buiten zijn wil om gedwongen wordt om een andere advocaat 
te nemen.

Wanneer de aanstelling van een expert of tegenexpert gerechtvaardigd is, kan de verzekerde deze vrij kiezen. Nochtans zal 
hij zelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in 
een andere provincie of, in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan dat gene waar de opdracht 
moet worden uitgevoerd.

2. De objectiviteitclausule
Wanneer er een meningsverschil is tussen de verzekerde en ons over de gedragslijn die zal worden gevolgd voor de 
regeling van het schadegeval kan de verzekerde en dit zonder afbreuk aan de mogelijkheid om een rechtsvordering in te 
stellen een schriftelijke consultatie vragen aan de advocaat die zich met de zaak bezighoudt of aan een advocaat van zijn 
keuze, zoals bepaald in punt 4.1.

Dit recht zal nog eens vermeld worden in de kennisgeving die we aan de verzekerde richten om onze positie te bevestigen 
of onze weigering om zijn standpunt te volgen mee te delen. Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde 
bevestigt, nemen we de kosten en honoraria ten laste, met inbegrip van de kosten en honoraria van de raadpleging, 
ongeacht de afloop van de procedure.

Als deze advocaat ons standpunt bevestigt, zullen we onze tussenkomst stopzetten, nadat we de helft van de kosten 
en honoraria van deze raadpleging hebben terugbetaald. Indien de verzekerde in dit geval op zijn kosten een procedure 
begint en een beter resultaat bekomt dan wat hij zou bekomen hebben als hij ons standpunt en dat van de advocaat zou 
hebben gevolgd, verlenen we waarborg en betalen we de kosten en de honoraria terug, met inbegrip van de kosten en 
de honoraria van de raadpleging.
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5.  Wat zijn de begrenzingen van onze prestaties?

1. De begrenzing per schadegeval
Wij waarborgen onze tussenkomst tot beloop van 6.200 EUR per schadegeval.

Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in een schadegeval dient u te bepalen welke voorrang er bij uitputting van 
het verzekerd bedrag moet verleend worden.

2. Het overlijden van een verzekerde die onze prestaties geniet
Indien een verzekerde die onze prestaties geniet overlijdt, worden deze toegekend aan zijn (haar) echtgenoot die niet van 
tafel en bed of feitelijk gescheiden is of aan zijn (haar) levenspartner. Bij ontstentenis van deze laatste worden zij verleend 
aan de kinderen die geboren zijn of moeten geboren worden, bij ontstentenis van deze laatsten, aan zijn ascendenten.

3. De uitsluitingen
De waarborg is niet van toepassing in de onderstaande gevallen, tenzij de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden:

A. wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt wordt of te wijten is aan een zware fout van de verzekerde of wanneer de 
verzekerde zich bevindt in staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of een hiermee vergelijkbare toestand 
veroorzaakt door het gebruik van andere producten of wanneer hij opzettelijk valse of onvolledige verklaringen heeft 
gedaan;

B. voor de schade naar aanleiding van oorlogsfeiten, oproer, collectieve arbeidsconflicten, burgeroproe of politieke 
onlusten.

De waarborg is bovendien niet van toepassing:

C. wanneer een verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde;

D. voor de schade veroorzaakt wanneer de caravan in huur gegeven of opgeëist is;

E. wanneer het bedrag van de vordering minder bedraagt dan 125 EUR. Dit bedrag wordt op 1.250 EUR gebracht 
voor een voorziening in cassatie.

F. voor de schade die te wijten is aan de gevolgen van elke eigenschap van nucleaire producten, splijtstoffen of 
radioactief afval.
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6.  Wat zijn de verplichtingen van de verzekerde in geval van schade?

1. Preventieplicht
De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

2. De aangifte
Wanneer een verzekerde onze tussenkomst wenst, dient hij ons daarvan zo vlug mogelijk uitvoerig schriftelijk in kennis 
te stellen.

3. Het bezorgen van informatie
De verzekerde dient ons zo vlug mogelijk alle documenten en briefwisseling te bezorgen en alle nuttige inlichtingen te 
verstrekken die het dossierbeheer kunnen vergemakkelijken, en ons op de hoogte te houden van het verloop van de zaak. 
De dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke stukken moeten ons binnen 48 uur na hun afgifte of betekening 
overgemaakt worden.

4. Rechtsplegingvergoeding
Overeenkomstig het vergoedingsbeginsel moeten de kosten gerecupereerd ten laste van derden en de rechtsplegingvergoeding 
aan ons terugbetaald worden.

5. Verjaringstermijn
De Belgische wetgeving is van toepassing op dit contract dat meer bepaald wordt geregeld door de wet van 04 april 
2014 op de verzekeringen die onder andere in artikel 88 en 89 bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering 
voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt.

De verjaring tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen loopt niet tot de dag van de 
meerderjarigheid of van de opheffing van de onbekwaamheid.

Indien de verzekerde één van de verplichtingen onder 1, 2, 3 of 4 niet naleeft, kunnen wij onze tussenkomst verminderen 
tot beloop van het door ons geleden nadeel. Wij kunnen onze dekking weigeren indien deze verplichtingen met bedrieglijk 
opzet niet werden nagekomen.
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7.  Wat zijn de administratieve bepalingen?

1. Beheer van het contract
Wij stellen het contract voor, geven het uit, innen de premies en staan in voor de wijzigingen en de opzegging of vernietiging 
in de loop van de verzekerde periode.

2. Mededelingen

A. Bij het onderschrijven en in de loop van het contract:

alle mededelingen moeten gericht worden aan onze maatschappelijke zetel.

B. Bij schadegeval:

alle mededelingen die voor ons bestemd zijn moeten aan onze maatschappelijke zetel gericht worden.

C. Alle mededelingen die voor u bestemd zijn, zijn geldig gedaan aan het laatste adres, desgevallend elektronisch, dat 
u heeft opgegeven.

D. Alle mededelingen waarvoor in het versturen van een aangetekende brief voorzien is, zijn geldig gedaan door een 
ander middel, als bewezen is dat de geadresseerde er daadwerkelijk van op de hoogte was.

3. Aanvang van het contract
Het contract neemt aanvang vanaf de datum vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.

4. De premie
De premie is jaarlijks en vooraf betaalbaar bij het aanbieden van een kwitantie of bij ontvangst van een vervaldagbericht. 
De taksen en de vastgestelde of vast te stellen kosten die van toepassing zijn op dit contract, evenals de kosten van de 
polis, de bijvoegsels en de splitsing, zijn ten uwen laste.

Bij niet-betaling, zullen wij u per deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven een herinnering sturen die geldt als 
ingebrekestelling. Wij zullen u hierbij eveneens een forfaitaire vergoeding aanrekenen ten belope van 12,50 EUR (index 
111,31 - augustus 2009 - basis 2004 = 100) verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In afwijking van 
de bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de indexering, varieert die vergoeding ieder jaar op 1 
januari in functie van de evolutie van de index der consumptieprijzen, op basis van de index van de maand december van 
het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12,50 EUR.

Bij niet-betaling van de premie binnen de 15 dagen vanaf de dag na deze ingebrekestelling, zullen alle waarborgen van 
het contract geschorst worden en zal het contract opgezegd worden na afloop van een nieuwe termijn van ten minste 15 
dagen, te rekenen vanaf de eerste dag van de schorsing.

Indien de waarborgen geschorst worden, blijven de premies die tijdens deze schorsingsperiode vervallen verschuldigd, op 
voorwaarde dat u in gebreke gesteld werd zoals hoger vermeld. In dat geval herinnert de ingebrekestelling aan de schorsing 
van de waarborgen. Onze vordering kan echter niet meer bedragen dan de premies voor twee opeenvolgende jaren. De 
waarborgen zullen terug in voege gesteld worden op het moment van de effectieve en integrale betaling van de premies.

5. De duur
Het contract wordt gesloten voor maximaal één jaar en stilzwijgend vernieuwd voor opeenvolgende periodes van één jaar.

6. De opzegging

A. U kan het contract opzeggen per aangetekende brief:

 – op de jaarlijkse vervaldag, mits een termijn van 3 maanden opzegging voor deze datum in acht te nemen;

 – met onmiddellijke uitwerking, na elk schadegeval en ten laatste  1 maand na onze laatste betaling of de bekendmaking 
van onze weigering van tussenkomst;

 – in geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden op het tarief.

Als wij onze verzekeringsvoorwaarden of ons tarief wijzigen, zal deze aanpassing van toepassing zijn vanaf de jaarlijkse 
vervaldag die volgt op de datum van de kennisgeving. Nochtans kan u in de 3 maand die volgen op de ontvangst van 
deze kennisgeving het contract opzeggen voor de volgende vervaldag. Na deze termijn worden de nieuwe voorwaarden 
of het tarief beschouwd als aanvaard.
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B. Wij kunnen het contract opzeggen bij aangetekende brief:

 – op de jaarlijkse vervaldag mits een termijn van 3 maanden opzegging voor deze datum in acht te nemen;

 – met uitwerking 3 maanden na de kennisgeving:

 · bij elk aangegeven schadegeval, ten laatste 1 maand na de laatste betaling of de kennisgeving van onze weigering 
van tussenkomst. Wij zien af van dit opzegrecht behalve indien u of de begunstigde van de verzekering één van 
de verplichtingen die voortvloeien uit het schadegeval niet hebt nageleefd met de bedoeling ons te misleiden. In 
dat geval kunnen we het contract te allen tijd opzeggen. De opzegging wordt van kracht één maand te rekenen 
van de dag volgend op de betekening, de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van 
een aangetekende zending, te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ervan, op voorwaarde dat wij bij een 
onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen één van deze personen of 
hem voor het vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 
van het Strafwetboek.

 – met uitwerking 30 dagen na de kennisgeving:

 · bij een wijziging aan de gegevens van het contract;

 – met onmiddellijke uitwerking:

 · gedurende de gehele periode van schorsing van de waarborgen, ten gevolge van de niet-betaling van de premie;

 · wanneer de verzekeringsnemer zich in een toestand van bankroet of faillissement bevindt.

Wij betalen het niet-verbruikte gedeelte van de premie terug.

7. Het overlijden van de verzekeringsnemer
In geval van overlijden van de verzekeringsnemer, hebben wij de mogelijkheid om over te gaan tot de opzegging van het 
contract, met uitwerking 30 dagen na de kennisgeving aan de erfgenamen. Bij gebreke hiervan zal het contract in rechte 
behouden worden in het voordeel van de erfgenamen, die gehouden zijn tot premiebetaling. Zij kunnen het contract 
opzeggen binnen de termijn van 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de verzekeringsnemer.

8. De opzegging of schorsing van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 
Caravanning
Elke opzegging of schorsing van het contract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Caravanning brengt automatisch de 
opzegging of de schorsing van het contract Rechtsbijstand Caravanning mee.


