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VOORWAARDEN RECREATIEGOEDERENVERZEKERING

OV RCG

Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel
is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Dagwaarde
De nieuwwaarde van het voorwerp verminderd met een bedrag voor veroudering of slijtage.

1.2

Deskundige
Een deskundige die is aangesloten bij een erkende expertiseorganisatie.

1.3

Eigen gebrek
Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in
voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan het
voorwerp of een onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor u als gevolg.

1.4

Medeverzekerde
Iemand die uw toestemming heeft om gebruik te maken van uw recreatiegoederen.

1.5

Nieuwwaarde
Het bedrag dat u nodig heeft om een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van dezelfde soort en
kwaliteit als het oude voorwerp.

1.6

Recreatiegoederen
De spullen van u, uw inwonende partner en/of uw kinderen voor het beoefenen van de hobby of sport
die op uw polisblad genoemd wordt.

Art. 2

Wie zijn er verzekerd?

2.1

Verzekerd zijn:
- u
- uw partner en/of kinderen die bij u inwonen;
- personen die uw toestemming hebben om gebruik te maken van de verzekerde recreatiegoederen
(medeverzekerde).

Art. 3

Waar bent u verzekerd?

3.1

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Art. 4

Waarvoor bent u verzekerd?

4.1

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd
van uw verzekering.

4.2

Van buiten komende onheilen
U bent verzekerd voor elk van buitenkomend onheil. Dit is een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis
die niets met de aard of de kwaliteit van uw recreatiegoederen te maken heeft. Een van buitenkomend
onheil is bijvoorbeeld brand, beschadiging of diefstal.
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4.3

Diefstal:
a. uit een vervoermiddel
U bent alleen verzekerd voor diefstal van uw recreatiegoederen uit een vervoermiddel als:
- er sporen van braak aan het vervoermiddel zijn;
- uw recreatiegoederen van buitenaf niet zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel.
b. of verlies van het hele vervoermiddel
U bent verzekerd voor diefstal of verlies van uw recreatiegoederen als het hele vervoermiddel met
daarin uw recreatiegoederen wordt gestolen. Het vervoermiddel moet wel goed zijn afgesloten en
er moeten sporen van inbraak aanwezig zijn.
c. in de manege
U bent alleen verzekerd voor diefstal van uw recreatiegoederen als er sporen van braak aan de
afgesloten kast/ruimte zijn.
d. bij kamerbewoning
U bent alleen verzekerd voor diefstal van uw recreatiegoederen als deze zich op het woonadres
bevinden dat op uw polisblad staat en als er sporen van braak zijn aan uw eigen woongedeelte.

Art. 5

Wat krijgt u vergoed?

5.1

Vaststelling van de waarde van uw recreatiegoederen
Wij stellen de waarde van uw recreatiegoederen vast zoals in dit onderstaande schema.
Moment van de schade

Waarde van uw recreatiegoederen

minder dan 1 jaar oud of precies 1 jaar oud

de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerd bedrag

ouder dan 1 jaar

de dagwaarde tot maximaal het verzekerd bedrag

5.2

Diefstal
Zijn uw recreatiegoederen gestolen? Dan vergoeden wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld
volgens het schema hiervoor.

5.3

Total loss
Kunnen uw recreatiegoederen niet meer gerepareerd worden? Dan vergoeden wij de waarde zoals we
die hebben vastgesteld volgens het schema hiervoor min de waarde van de restanten.

5.4

Schade
Zijn uw recreatiegoederen beschadigd maar niet total loss? Dan vergoeden wij de reparatiekosten.

5.5

Eigen risico
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 25,-.
Dat is het afgesproken deel van een schade dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de vergoeding.

Art. 6

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

6.1

Misdrijf
Wij vergoeden geen schade die ontstaat terwijl u of een medeverzekerde een misdrijf pleegt. Of
meedoet aan een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen.

6.2

Alcohol en drugs
Wij vergoeden geen schade die ontstaat doordat u of een medeverzekerde onder invloed bent van
alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.

6.3

Werk en beroep
Wij vergoeden geen schade, die is ontstaan door een gebeurtenis die (ook) te maken heeft met uw
beroep, bedrijf of betaalde functie.

6.4

Verhuur van uw recreatiegoederen
Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door of tijdens verhuur van uw recreatiegoederen.

6.5

Onvoldoende zorg
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is doordat u niet goed voor uw recreatiegoederen zorgt of
er onvoorzichtig mee bent.
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6.6

Onvoldoende onderhoud
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is doordat uw recreatiegoederen onvoldoende
onderhouden zijn.

6.7

Ondeskundige reparatie
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden
bij reiniging, onderhoud en reparatie van uw recreatiegoederen.

6.8

Slijtage
Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door normaal gebruik van uw recreatiegoederen. Zoals
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, krassen, schrammen, kleine deuken en andere
oppervlakkige beschadigingen die het gebruik niet beïnvloeden.

6.9

Langzaam inwerkende (weers)invloeden
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door geleidelijk inwerkende invloeden. Zoals vocht en
schimmel, roest en rotting.

6.10

Waardevermindering en financieel nadeel
U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies door waardevermindering van uw recreatiegoederen of
voor een financieel nadeel doordat u uw recreatiegoederen niet meer kunt gebruiken.

6.11

Eigen gebrek en materiaal- of constructiefouten
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door een eigen gebrek, of een materiaal- of
constructiefout.

6.12

Niet tot recreatiegoederen behorende zaken
Wij vergoeden geen beschadiging, verlies of diefstal van:
- geld (gangbare munten, bankbiljetten en cheques);
- waardepapieren, creditcards, bank- of pinpassen, manuscripten, aantekeningen en concepten;
- reisdocumenten, zoals paspoorten, visa, toeristenkaarten, identiteits-, kenteken- en rijbewijzen,
vervoersbewijzen en campingcarnets;
- abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke;
- kostbaarheden, zoals computerapparatuur (inclusief software), autoslederadio,
(auto)telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder juwelen,
echte parels, voorwerpen van edelmetaal of -gesteente), horloges, bontwerk;
- voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde;
- koopmanszaken en monstercollecties;
- (zonne)brillen en contactlenzen;
- prothesen en kunstmatige (gebits)elementen;
- gereedschappen inclusief meetapparatuur;
- modelbouw en radiografisch bestuurbare objecten;
- beeld- en geluidsdragers (cd’s, dvd's enz.);
- dieren;
- (lucht)vaartuigen, inclusief accessoires en toebehoren (met uitzondering van zeil-/surfplanken,
kano's, parachutes en parapente-uitrusting);
- (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en andere toebehoren (waaronder fietsen,
snorfietsen en bromfietsen);
- recreatieverblijven, zoals vakantiewoningen, caravans, kampeerauto’s, boten, clubhuizen, maneges
en dergelijke (met uitzondering van tenten, caravanvoortenten en -luifels).

6.13

Lekkage van batterijen
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door lekkage van batterijen.

6.14

Kortsluiting
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door overbelasting, kortsluiting, zelfverhitting,
stroomlekken of het aansluiten op een verkeerd voltage.

6.15

Onderdelen van uw wintersportuitrusting
Wij vergoeden geen schade aan uw wintersportuitrusting als u alleen uw skistokken of de bindingen,
remmen (stoppers), of de onderkanten of de kanten van uw ski's, snowboard en dergelijke, beschadigt
of verliest.

6.16

Diefstal uit een vervoermiddel
U bent niet verzekerd voor diefstal van uw recreatiegoederen uit een vervoermiddel als:
- er geen sporen van braak aan het vervoermiddel zijn;
- uw recreatiegoederen van buitenaf zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel
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Art. 7

Wat zijn uw verplichtingen?

7.1

U bent verplicht om wijzigingen aan ons door te geven. Gebeurt er iets tijdens de looptijd van uw
verzekering dat wij moeten weten? Gebruikt u uw recreatiegoederen bijvoorbeeld niet meer alleen
voor recreatieve doelen? Of verandert er iets anders? Dan moet u ons dit direct laten weten.

7.2

Gaat u in het buitenland wonen? Dan moet u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wij
beëindigen dan de verzekering.

7.3

Aangifte doen
Bij schade door diefstal of verlies van uw recreatiegoederen moet u direct aangifte doen bij de politie
in de plaats waar de schade plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij
de eerste mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van deze aangifte(n) moet u ons toesturen.

7.4

Vervoerdersverklaring
Raakt u uw recreatiegoederen kwijt tijdens een reis met het openbaar vervoer? Of worden uw
recreatiegoederen beschadigd tijdens de reis? Dan moet u hiervan direct aangifte doen bij bevoegd
personeel van het vervoerbedrijf. Ook als u de verdwijning of beschadiging pas thuis ontdekt. Van
deze aangifte moet u een vervoerdersverklaring laten opmaken die u naar ons toe moet sturen.

7.5

Onderzoek voor reparatie
U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven om de schade aan uw recreatiegoederen te onderzoeken. Ons
onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw recreatiegoederen repareert of vervangt.
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