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Rubriek Doorlopende vakantiereis  

Algemene Voorwaarden Doorlopende vakantiereis  
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REISADVIEZEN 
Met een reisverzekering van Summa gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling 
op de verzekeringsvoorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: 
 

Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis te 

nemen. Als u bijvoorbeeld een (vervangende) auto wilt huren, 

krijgt u die vaak niet mee als u geen creditcard heeft. 

 

Wat te doen bij: 

 

Hulp en advies 
Als er iets mis gaat tijdens de reis dan kunt u een beroep doen  op  
de Europeesche Hulplijn (+31 20 65 15 777). Bel in ieder geval direct de 
Europeesche Hulplijn bij: 
-` ziekenhuisopname 
- ongeval of ziekte 
- noodgedwongen eerdere terugkeer 
- uitval van uw auto, caravan of kampeerauto 
Houd uw verzekeringspas bij de hand en noteer eerst de plaatsnaam en het 

telefoonnummer waarop u te bereiken bent voor u met de Europeesche Hulplijn 

belt. 

 

Artsbezoek 
- heeft u een arts nodig, bel dan met de Europeesche Hulplijn en u wordt 
verwezen naar een betrouwbare arts. Dit heeft ook als voordeel dat u behandeld 
wordt zonder dat u hoeft te betalen  
- moeten de kosten toch direct betaald worden, vraag dan een gespecificeerde 
rekening 
 

Extra kosten 
- neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, 
vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn 

 

Diefstal/verlies/beschadiging bagage 
- doe bij diefstal of verlies altijd aangifte bij de plaatselijke politie en vraag een 
schriftelijk bewijs 
- doe bij diefstal of verlies ook aangifte bij de reis-/hotelleiding 
- laat bij vermissing/beschadiging tijdens (openbaar)vervoer een schriftelijke 
verklaring opmaken door de vervoerder (luchtvaartmaatschappijen kennen 
hiervoor een zgn. Property Irregularity Report) 
- bewaar beschadigde artikelen tot na de schadeafwikkeling 
 

Voorzorgsmaatregelen 
- vervoer geld, kostbaarheden, reisdocumenten en medicijnen als handbagage 
- laat nooit geld, kostbaarheden en reisdocumenten onbeheerd achter 
- laat in principe geen bagage in een vervoermiddel achter.  
Neem handzaam in koffers en tassen verpakte bagage altijd mee 
naar het logiesverblijf, ook bij een enkele overnachting 
- diefstal van geld en reisdocumenten uit een vervoermiddel is nooit verzekerd 
 

Annulering 
- neem bij (mogelijke) annulering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 
binnen 3 werkdagen, contact op met het kantoor waar de reis geboekt is 
- vraag bij ziekte of ongeval direct aan de arts of de reis naar verwachting kan 
doorgaan, ook al is de vertrekdatum nog ver weg 
 

Het claimen van schade 
- vul een schadeaangifteformulier in en onderteken dit - stuur het 
schadeformulier zo spoedig mogelijk naar Summa 
- voeg originele nota's, garantiebewijzen, verklaringen en anderebewijzen bij 
Hoe vollediger u de schade omschrijft en bewijzen verstrekt, deste sneller kan 

een schade worden afgewikkeld. 

Raadpleeg de voorwaarden voor details. 
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Dekkingsoverzicht 
Rubrieken en verzekerde bedragen 
Verzekerde bedragen zijn in euro en gelden per verzekerde per 
reis, tenzij anders is vermeld. 
 

BASISDEKKING    Dekking   Top dekking 
Personenhulpverlening   kostprijs 
Telecommunicatiekosten   100,-   150,- 
Buitengewone kosten 
alleen na toestemming SOS International  kostprijs 
Schade Logiesverblijven 
alleen als de schade hoger is dan € 25,-  300,-   500,- 
UITBREIDINGEN 
Onderstaande rubrieken zijn alleen verzekerd als uit de polis blijkt 
dat hiervoor premie is berekend. 
 
Bagage, totaal    3.000,-*   5.000,-* 
waarvan ten hoogste voor: 
- beeld-, geluids- en computerapparatuur 
(inclusief software)    1.500,-*   2.500,-* 
- sieraden     300,-*  500,-* 
- horloges     300,-*  500,-* 
- autoradiofrontje, per polis   300,-  500,- 
- telecommunicatie-apparatuur 
(waaronder mobiele telefoons 
incl. beltegoed)    200,-   300,- 
- beeld-, geluids- en informatiedragers, 
per polis     200,-   300,- 
- per (zonne)bril/set contactlenzen  300,-   500,- 
- per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, 
kano (inclusief aan- en toebehoren)  300,-   500,- 
- per fiets (inclusief aan- en toebehoren)  300,-   500,- 
- kunstgebitten en kunstmatige 
gebitselementen    300,-   500,- 
- gehoorapparaten    300,-   500,- 
- op reis meegenomen geschenken, 
per polis     300,-  500,- 
- tijdens de reis aangeschafte 
voorwerpen, per polis   300,-   500,- 
- huur tent, per polis    300,-   500,- 
- noodzakelijke aanschaf kleding en 
toiletartikelenbij vertraagde aankomst  250,-   250,- 
- gereedschappen    300,-   500,- 
eigen risico, per reis per polis   50,-   geen 
reisdocumenten    kostprijs   kostprijs 
* per reis per polis maximaal 2 x dit bedrag 
 

Geneeskundige kosten 
- gemaakt buiten Nederland   kostprijs 
- gemaakt in Nederland   1.000,- 
Tandheelkundige kosten   350,- 
Geneeskundige kosten voor dieren, per 
reis per polis      300,- 
 

Ongevallen 
- bij overlijden    25.000,- 
- bij algehele blijvende invaliditeit  75.000,- 
zonder helm (mee)rijden op een 
motorrijwiel met cilinderinhoud van 
50cc of meer    5.000,- 
 
(Winter)sport    zie voorwaarden 
Rechtsbijstand 
- binnen Europa    kostprijs 
- buiten Europa (alleen bij werelddekking), 
per gebeurtenis    25.000,- 
Geld, per reis per polis    500,- 
 

Hulp & Huur Vervoermiddel 
alleen na toestemming SOS International 

- hulp      kostprijs 
- huur, per object per reis    2.500,- 
- extra verblijfkosten, per dag 
(maximaal 10 dagen)     50,- 
- repatriëring     kostprijs 
- berging, bewaking, stalling en vervoer   1.000,- 
- arbeidsloon bij reparatie langs de weg   150,- 
- verzending onderdelen    150,- 
 
Personal Service     kostprijs 
 
Recreatiedekking Nederland    zie voorwaarden 
 
Extra sportuitrusting,    per reis per polis 
boven het verzekerd bedrag voor 
de rubriek Bagage     2.500,- 

Annulering*  GarantieAnnulering* 
Annuleringskosten   kostprijs   kostprijs 
Niet gebruikte reisdagen 
- vertreksvertraging   reissom per dag  reissom per dag 

(max. 3 dagen)  (max. 3 dagen) 
- ziekenhuisopname   reissom per dag  reissom per dag 
- voortijdige terugkeer  reissom per dag  100% aandeel 

in de reissom 
*afhankelijk van de keuze is het totaal verzekerd bedrag per verzekerde per reis 
1.500,- of 3.500,-. Het maximum verzekerd bedrag per polis per jaar is dan 
respectievelijk 6.000,- of 14.000,-. 
 

1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 
1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie  
SOS International. SOS International is te bereiken via de Europeesche Hulplijn 
1.3 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 
1.4 hulpverlening: organisatie van hulp door SOS International 
1.5 verzekerde: 
1.5.1 de in de polis genoemde verzekeringnemer, met vaste woonplaats in 
Nederland en ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister 
1.5.2 de bij verzekeringnemer inwonende partner en/of inwonende kinderen voor 
zover uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald 
1.5.3 de van verzekeringnemer uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar die 
worden onderhouden door verzekeringnemer, voor zover uit de polis blijkt dat 
voor hen premie is betaald 
1.5.4 de van verzekeringnemer wegens co-ouderschap uitwonende kinderen tot 
27 jaar, voor zover uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald 
1.5.5 personen aan wie Summa heeft meegedeeld van hen geen reisverzekering 
meer te zullen accepteren, worden niet als verzekerde aangemerkt 
1.6 reis: reis en verblijf met een uitsluitend recreatief karakter  
1.7 reisgenoot: de op het boekings-/reserveringsformulier van de reis vermelde 
persoon die niet in de polis wordt genoemd  
1.8 vervoermiddel: 
1.8.1 de personen-, kampeer- of bestelauto, motorfiets of scooter voorzien van 
een Nederlands kenteken, mits het besturen daarvan is toegestaan met een  
rijbewijs A of B en mits daarmee vanuit de woonplaats in Nederland de reis 
wordt gemaakt  
1.8.2 de aanhangwagen, waaronder te verstaan de achter of aan het  
vervoermiddel meegenomen toercaravan, vouwkampeerwagen, boottrailer, 
bagage-aanhangwagen of zijspan 
1.8.3 het, wegens uitvallen van het vervoermiddel tijdens de reis, gehuurde 
soortgelijke vervoermiddel ook als het is voorzien van een buitenlands kenteken 
1.9 wintersport: elke van sneeuw en ijs afhankelijke sport 
1.10 bergsport: bergsport die beoefend wordt over wegen of terreinen die alleen 
voor of onder leiding van ervaren bergsportbeoefenaars begaanbaar zijn 
1.11 luchtsport: elke sport die in de lucht beoefend wordt 
1.12 watersport: elke sport die op het water beoefend wordt, die een meer dan 
normaal risico met zich mee brengt 
1.13 overige sporten: sporten die niet onder winter-, berg-, lucht- en watersport 
vallen, die een meer dan normaal risico met zich mee brengen 
1.14 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
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1.15 uitkering: vergoeding voor schade, kosten of verliezen en uitkering bij 
ongeval. 
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 2 maanden voor 
deze datum per aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.3.2 zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt. 
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.4.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen 
2.4.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.4.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de  
verzekering heeft  gedaan. 
2.5 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.5.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd 
2.5.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.5.3 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.4 als verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven 
2.5.5 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa de verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.6 De verzekering eindigt in de in 2.4.1. tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en met 
2.5.4 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, 
behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van 
verzekerde Summa te misleiden. 
2.7 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet  
Summa te misleiden dan wel Summa de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van de 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
2.8 De verzekering eindigt voor de onder 1.5.2 tot en met 1.5.4 bedoelde: 
- inwonende partner als deze niet langer inwonend is bij verzekeringnemer 
- inwonende kinderen als deze niet langer inwonend zijn bij verzekeringnemer 
- uitwonende kinderen zodra zij 27 jaar zijn geworden 
- uitwonende studerende kinderen als deze niet langer studerende zijn of niet 
langer onderhouden worden door verzekeringnemer 
- uitwonende kinderen het co-ouderschap ophoudt. 
2.9 In geval van beëindiging van de verzekering dient verzekeringnemer de 
uitgereikte verzekeringspassen aan Summa terug te geven. 
3 Geldigheidsduur dekking 
3.1 Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint 
zodra verzekerde en/of zijn bagage, voor een reis, de woning in Nederland 
verlaat en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage hierin terugkeert. 
3.2 De dekking wordt opgeschort als verzekerde langer dan 14 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  Summa zijn 
ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt 
geen uitkering verleend. 
3.3 De dekking eindigt bovendien op de 60ste dag te 24.00 uur van een 
aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf. Als deze periode door 
onvoorziene vertraging buiten de wil van verzekerde wordt overschreden blijft 
de dekking van kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer in de woning. 
4 Premie 
4.1 betaling 
Verzekerde is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen. 
4.2 Teruggave 

- Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij 
tussentijdse opzegging als omschreven in 2.3.2, 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 
tot en met 2.5.3 de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
- Als sprake is van beëindiging als omschreven in 2.8 bestaat er recht op 
teruggave van premie. 
5 Verzekeringsgebied 
5.1 Afhankelijk van vermelding in de polis is de verzekering geldig in: 
5.1.1 Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, 
Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije en 
tijdens trips van maximaal 48 uur hierbuiten 
5.1.2 de hele wereld. 
5.2 In Nederland is de verzekering alleen geldig tijdens: 
5.2.1 reizen die minimaal één overnachting of een periode van meer dan 24 uur 
omvatten waarvan verzekerde het desbetreffende boekings-/reserverings-
/betalingsbewijs kan overleggen. Reizen met, naar, van en verblijf in een eigen 
recreatie-object, zoals een (sta)caravan, recreatiehuis, boot of kampeerauto, 
blijven uitgesloten, tenzij uit de polis blijkt dat de premie voor de rubriek 
Recreatiedekking Nederlands berekend. Een verblijf bij familie of vrienden is 
niet verzekerd. 
5.2.2 reizen over dan wel verblijf op Nederlands grondgebied als onderdeel van 
een buitenlandse reis. 
6 Algemene uitsluitingen 
6.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend voor gebeurtenissen: 
6.1.1 tijdens reizen en/of verblijf die (mede) verband houden met beroep, bedrijf 
of betaalde functie van verzekerde  
6.1.2 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 
6.1.3 als verzekerde of belanghebbende een of meer polisverplichtingen niet is 
nagekomen en daardoor de belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt 
elk recht op uitkering te vervallen, als verzekeringnemer of de tot uitkering 
gerechtigde de onder artikel 7.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen 
met het opzet Summa te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet 
rechtvaardigt 
6.1.4 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 
6.1.5 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, grove schuld, al dan niet 
bewuste roekeloosheid of met de wil van verzekerde of belanghebbende 
6.1.6 die (in)direct verband houden met zelfdoding van verzekerde, of een 
poging daartoe 
6.1.7 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of 
een poging daartoe 
6.1.8 ontstaan of mogelijk geworden door gebruik door verzekerde van alcohol, 
bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen. 
6.2 Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan tijdens het beoefenen 
van wintersport, bergsport, luchtsport, watersport of een overige sport. Als uit de 
polis blijkt dat de premie voor (Winter)sport is berekend, is deze uitsluiting niet 
van toepassing tijdens de beoefening van: 
- wintersport 
- bergsport 
- luchtsport, zoals parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen, parapente, 
sport-, ultralight- en microlightvliegen 
- watersport, zoals rafting, canyoning flottage, hydrospeed, skyboot,  
wildwaterkanoën en wedstrijdzeilen op zee 
- overige sporten, zoals vechtsporten, rugby, wielerwedstrijden en wedstrijden te 
paard. 
6.3 Sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen, langlaufen en duiken tijdens de 
reis is standaard verzekerd. 
6.4 Het beoefenen van sporten tijdens de reis, die voorafgaand aan de reis niet 
gepland zijn, zoals bijvoorbeeld één dagdeel abseilen tijdens een wandelvakantie  
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of één dagdeel raften tijdens een rondreis, is standaard verzekerd. Het beoefenen 
van deze sporten mag geen onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de reis. 
6.5 (Winter)sporten die een te hoog risico met zich mee brengen, zoals te 
verstaan ijshockey, (freestyle) skispringen, speedskiën, alsook voorbereiding op 
of deelname aan wintersportwedstrijden (anders dan de zogenaamde 
Gästerennen en Wisbiwedstrijden), gebruikmaken van vaartuigen die niet 
geschikt of uitgerust zijn voor de zeevaart en solovaren op zee blijven altijd 
uitgesloten. 
6.6 Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan tijdens: 
6.6.1 het voorbereiden op of deelnemen aan snelheids-, record- en 
betrouwbaarheidsritten/-races met motorvoer- en motorvaartuigen 
6.6.2 het beoefenen van activiteiten, waarbij willens en wetens een verbod of 
waarschuwing genegeerd wordt of voor zover hieraan bijzondere gevaren zijn 
verbonden. 
7 Algemene verplichtingen 
7.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
7.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
7.1.2 Summa en/of SOS International hun volle medewerking te verlenen, naar 
waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van 
Summa zou kunnen benadelen. 
7.1.3 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering en/of 
hulpverlening aan te tonen 
7.1.4 originele bewijsstukken over te leggen  
7.1.5 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets 
na te laten dat herstel zou kunnen bevorderen. Verzekerde is verplicht zich op 
verzoek en op kosten van  Summa door een door Summa aangewezen arts te 
laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen 
7.1.6 in geval van ziekenvervoer medewerking te verlenen aan het verkrijgen 
van een schriftelijke verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt dat de 
gekozen wijze van vervoer en de vorm van eventuele medische begeleiding 
noodzakelijk en verantwoord is 
7.1.7 in geval van overlijden, op verzoek en op kosten van  Summa, sectie toe te 
staan 
7.1.8 bij diefstal of verlies: 
- 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  Summa  te 
worden overgelegd 
7.1.9 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 Summa te worden 
overgelegd 
7.1.10 bij beschadiging Summa in staat te stellen de bagage te onderzoeken, óók 
voordat reparatie of vervanging plaatsvindt 
7.1.11 het bezit, de waarde en de ouderdom van de bagage aan te tonen door 
middel van originele aankoopnota's, garantiebewijzen, opnamebewijzen van 
bank of giro, reparatienota’s of andere door Summa gevraagde bewijsstukken 
7.1.12 zodra verloren of vermiste voorwerpen zijn teruggevonden, dit aan 
Summa 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 
7.1.13 medewerking te verlenen aan verhaal op derden, eventueel door 
overdracht van aanspraken. 
WIJZE VAN MELDEN 
7.2 Verzekerde en belanghebbende zijn verplicht verzoeken om uitkering en/of 
hulpverlening onder opgave van verzekeringsgegevens en nota’s op de 
navolgende wijze te melden (mededelingen hierbij gedaan dienen mede tot 
vaststelling van de schade en het recht op uitkering en/of hulpverlening): 
7.2.1 BIJ ONGEVAL OF OVERLIJDEN: 
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ongeval of overlijden, per telefoon 
aan SOS International. Na een reeds gemeld ongeval zijn verzekerde en 
belanghebbende verplicht: 
- zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is , maar uiterlijk binnen 1jaar na de 
datum van het ongeval, schriftelijk aan  Summa te melden of hij hierdoor 
(mogelijk) blijvend invalide wordt  
- in geval van overlijden, binnen 24 uur contact op te nemen met 

SOS International. Als niet aan deze verplichtingen is voldaan bestaat geen recht 
op uitkering, tenzij verzekerde of belanghebbende aantoont dat geen van de 
uitsluitingen van toepassing is 
7.2.2 BIJ ZIEKENHUISOPNAME: 
zo mogelijk vooraf of anders binnen 1 week na opname per telefoon aan SOS 
International 
7.2.3 BIJ BUITENGEWONE KOSTEN, HUUR VERVOERMIDDEL 
OF HULPVERLENING: 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is , maar altijd vooraf, per telefoon aan 
SOS International 
7.2.4 BIJ GENEESKUNDIGE KOSTEN: 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is , maar in ieder geval binnen 12 
maanden na de schadedatum. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, 
bestaat er geen recht op uitkering. 
7.2.5 BIJ EEN BEROEP OP RECHTSBIJSTAND: 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan DAS, 
Karspeldreef 15, 1102 BB Amsterdam, telefoon (020) 6 517 517 
7.2.6 BIJ (MOGELIJKE) ANNULERING: 
dit onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis, te melden 
aan het kantoor waar de reis geboekt is 
7.2.7 IN ALLE GEVALLEN: 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is , maar uiterlijk binnen 6 maanden na de 
gebeurtenis, door middel van toezending van een volledig ingevuld en 
ondertekend schade-aangifteformulier aan Summa. 
7.3 Om de kwaliteit van geneeskundige behandeling en de goede samenwerking 
met ziekenhuizen en artsen te kunnen waarborgen, hebben SOS International, 
Summa en Euro-Centers het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door 
welke arts verzekerde zich moet laten behandelen. 
8 Taakvervulling SOS International 
8.1 SOS International zal haar diensten verlenen binnen redelijke termijn en in 
goed overleg met verzekerde of diens zaakwaarnemers en voor zover 
overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dit niet onmogelijk 
maken. SOS International is vrij in de keuze van diegene die voor de 
hulpverlening wordt ingeschakeld. 
8.2 SOS International wordt geacht namens verzekerde of diens zaakwaarnemers 
in hun naam verbintenissen te zijn aangegaan. 
8.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te 
verlangen, voor zover de kosten dievoortvloeien uit de verlening van haar 
diensten niet door deze verzekering zijn gedekt. Als deze garanties niet worden 
verkregen vervalt: 
8.3.1 de verplichting van SOS International om de verlangde diensten te 
verlenen 
8.3.2 het eventueel in verband hiermee bestaande recht op uitkering op basis van 
een andere rubriek. 
8.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van 
derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
9 Schaderegeling 
9.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 
9.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van besparingen, eventuele restituties 
en dergelijke, tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het 
dekkingsoverzicht. Op verblijfkosten zal wegens bespaarde kosten van normaal 
levensonderhoud een vaste aftrek worden toegepast van minimaal 10%. 
9.3 Uitkering wordt verleend voor extra reiskosten met het privé-vervoermiddel 
op basis van ‘Gewijzigde Aanbeveling Kilometervergoeding en  
Ziekenhuisdaggeldvergoeding van het Nationaal Platform Personenschade’. 
10 Terugvordering niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht de rekeningen van Summa of SOS International terzake 
van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen 
dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als 
deze rekeningen niet worden voldaan, kan zonder meer tot incasso worden 
overgegaan. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van 
verzekerde. 
11 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 
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aanspraak zou kunnen maken. Deze bepaling is niet van kracht voor de rubriek 
Ongevallen. 
12 Rechthebbende 
12.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde. Als er sprake is van 
overlijden van verzekerde bestaat er ook recht op uitkering voor de natuurlijke 
persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen 
tijde een verklaring van erfrecht over te leggen. 
12.2 Uitkering kan geschieden aan één verzekerde (tenzij andere verzekerden 
hiertegen, vóór betaling van de uitkering, schriftelijk aan Summa bezwaar 
hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de verzekering is 
afgesloten. 
13 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk 
kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Summa ter zake van het 
desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op 
de dag waarop Summa dit bericht verstuurde. 
14 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn 
laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling de verzekering is afgesloten. 
15 Aanpassing premie/voorwaarden 
15.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel 
op een door Summa te bepalen datum. 
15.2 Summa brengt verzekeringnemer schriftelijk op de hoogte van wijzigingen 
in de premie en/of voorwaarden. Als verzekeringnemer het niet eens is met een 
wijziging dan moet hij/zij dat binnen 30 dagen na berichtgeving van Summa 
schriftelijk aan Summa laten weten. Als Summa geen bericht van de 
verzekeringnemer ontvangt, neemt Summa aan dat verzekeringnemer met de 
wijziging heeft ingestemd. Als verzekeringnemer de wijziging niet accepteert, 
eindigt de betreffende verzekering op de dag dat de wijziging ingaat. 
15.3 De mogelijkheid om de verzekering op te zeggen geldt 
niet als: 
- de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen; 
- Summa de premie verlaagt, maar de dekking niet wijzigt; 
- Summa de dekking uitbreidt, maar de premie niet wijzigt. 
16 Klachtenregeling 
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 
kunnen worden voorgelegd aan: 
16.1 de directie van Summa , Postbus 5083, 5800 GB Venray 
16.2 de Stichting KiFid (Klachteninstituut Financiële dienstverlening), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 
16.3 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of 
belanghebbende. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
17 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen 
deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de  
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Summa of 
inzien via www.summa.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u 
bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars, ww.verzekeraars.nl. 
U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars 
(Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 
De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwijking van de 

voorgaande bepalingen. 
 
 

BASISDEKKING 
Rubriek Personenhulpverlening 
Zie voor de dekking van de uit hulpverlening voortvloeiende kosten de rubrieken 
Buitengewone kosten en Geneeskundige kosten. 
18 Dekking 
18.1 Hulp wordt verleend voor: 
18.1.1 in geval van ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde: 
- vervoer, inclusief noodzakelijke (medische) begeleiding, van de 
verzekerde naar Nederland 
- toezending van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen 
18.1.2 het in noodgevallen overmaken van geld. De hieraan verbonden kosten 
zijn ook onder de dekking begrepen. Voorschotten of garanties worden niet 
verleend. Overmaking vindt alleen plaats als naar het oordeel van SOS 
International voldoende garanties zijn verkregen. 
18.2 De Algemene uitsluitingen 6.1.5 tot en met 6.1.8 zijn niet van toepassing in 
geval van overlijden van verzekerde. 
rubriek Telecommunicatiekosten 
rubriek Telecommunicatiekosten 

19 Dekking 
Uitkering wordt verleend voor gemaakte noodzakelijke telecommunicatiekosten 
als recht bestaat op uitkering of hulpverlening uit hoofde van een andere 
verzekerde rubriek. Voor zover deze kosten zijn gemaakt om in contact te treden 
met Summa Hulplijn, SOS International of een Euro-Center worden zij boven 
het verzekerd bedrag uitgekeerd. 
rubriek Buitengewone kosten 
rubriek Buitengewone kosten 

20 Dekking 
20.1 Uitkering wordt alleen verleend voor met toestemming van SOS 
International gemaakte in 20.2 tot en met 20.5.3 genoemde kosten. De kosten 
moeten het gevolg zijn van een verzekerde overkomen onvoorziene gebeurtenis 
en moeten noodzakelijk en redelijk zijn. Geneeskundige en tandheelkundige 
kosten zoals omschreven in de desbetreffende rubriek zijn hieronder niet 
begrepen. 
20.2 In geval van ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde wordt 
uitkering verleend voor: 
20.2.1 kosten van ziekenvervoer, inclusief noodzakelijke (medische) 
begeleiding, van de verzekerde naar Nederland. Voor vervoer per 
ambulancevliegtuig geldt dat de repatriëring het redden van het leven 
en/of het voorkomen of verminderen van te verwachten invaliditeit van 
verzekerde moet beogen 
20.2.2 extra kosten van verblijf en extra reiskosten van de terugreis met privé-
vervoermiddel of openbaar vervoer van verzekerde en, indien noodzakelijk voor 
bijstand, van 1reisgenoot 
20.2.3 extra kosten van reis en verblijf tijdens de terugreis met privé-
vervoermiddel of openbaar vervoer van meereizende verzekerden als de 
getroffen verzekerde bestuurder was van het vervoermiddel waarmee de reis is 
gemaakt en in het reisgezelschap geen vervangende bestuurder aanwezig is 
20.2.4 reiskosten voor ziekenhuisbezoek aan verzekerde met privé-
vervoermiddel of openbaar vervoer, gemaakt door de overige meereizende 
verzekerden of 1 reisgenoot. De maximale uitkering is € 250,- per gebeurtenis 
20.2.5 kosten van reis en verblijf van 1 persoon voor noodzakelijke bijstand, als 
verzekerde alleen reist of verzorger/begeleider was van verzekerde kinderen 
beneden 16 jaar of van verzekerde lichamelijk of geestelijk gehandicapten. Deze 
persoon kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze verzekering 
ontlenen als verzekerde  
20.2.6 verzendkosten van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen. Kosten van 
douaneheffing en retourvracht zijn hieronder niet begrepen. 
20.3 In geval van overlijden van verzekerde wordt uitkering verleend voor: 
20.3.1 kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, of kosten 
van begrafenis of crematie ter plaatse en daarmee verband houdende kosten van 
reis en verblijf in geval van overkomst van huisgenoten en familieleden. De 
uitkering in geval van begrafenis of crematie ter plaatse zal nooit hoger zijn 
dan die op basis van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland 
20.3.2 extra kosten van verblijf en extra reiskosten van de terugreis met privé-
vervoermiddel of openbaar vervoer van de overige verzekerden 
20.3.3 reiskosten in Nederland naar en van de plaats van overlijden, en kosten 
van verblijf aldaar, van ten hoogste 2 personen. Deze dekking geldt alleen bij 
overlijden in Nederland 
20.3.4 kosten van reis en verblijf van 1 persoon, ter ondersteuning van een 
verzekerd familielid als in het reisgezelschap geen ander familielid aanwezig is. 
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Deze persoon kan gedurende reis en verblijf dezelfde rechten aan deze 
verzekering ontlenen als verzekerde. 
20.4 In geval van terugkeer naar de woonplaats in Nederland van verzekerde 
door een gebeurtenis als genoemd in 20.4.1 tot en met 20.4.2 wordt uitkering 
verleend voor extra kosten van reis en verblijf tijdens de terugreis naar de 
woonplaats in Nederland, en van de eventuele terugreis naar de oorspronkelijke 
vakantiebestemming binnen de oorspronkelijke reisduur, van verzekerde. 
20.4.1 Het bijwonen van begrafenis of crematie van niet-meereizende  
huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad of in verband met ernstige ziekte 
of ernstig ongevalsletsel van deze personen. 
20.4.2 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van zijn 
eigendom, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn 
aanwezigheid dringend nodig is. 
20.4.3 Uitvallen van de waarnemer. Deze dekking is alleen van kracht als voor 
deze reis eveneens een annuleringsverzekering isafgesloten en de hierop 
verzekerde waarnemer uitvalt door een op die verzekering gedekte gebeurtenis. 
20.5 Eveneens wordt uitkering verleend voor: 
20.5.1 kosten van het opsporen, redden of bergen van verzekerde door een 
bevoegde instantie 
20.5.2 extra kosten van reis en verblijf in geval van overschrijden van de 
oorspronkelijke terugreisdatum door gedwongen oponthoud in het buitenland als 
gevolg van lawine, bergstorting, mist, natuurgeweld, abnormale sneeuwval en 
werkstaking bij de vervoersonderneming waarvan bij de terugreis gebruik wordt 
gemaakt 
20.5.3 de in deze rubriek genoemde extra kosten die verzekerde moet maken als 
gevolg van een onder deze rubriek gedekte gebeurtenis die een niet in de polis 
genoemde reisgenoot is overkomen. Vergoeding vindt alleen plaats als deze 
reisgenoot een eigen reisverzekering heeft die voor de door verzekerde gemaakte 
kosten geen dekking biedt. 
20.6 De Algemene uitsluitingen 6.1.5 tot en met 6.1.8, 6.2 en 6.6 zijn niet van 
toepassing in geval van opsporen of overlijden van verzekerde. 
21 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend voor kosten die verband houden met ziekte, 
aandoening of afwijking waarvoor verzekerde voor aanvang van de reis al in het 
buitenland onder behandeling was, of als verzekerde op reis is gegaan (mede) 
met het doel hiervoor behandeling te ondergaan. 
rubriek Schade Logiesverblijven 
rubriek Schade Logiesverblijven 

22 Dekking 
22.1 Uitkering wordt verleend voor: 
22.1.1 schade aan logiesverblijven en inventaris, die verzekerde in huur of 
gebruik zijn gegeven 
22.1.2 schade aan een tijdens de reis gehuurd kluisje als gevolg van het verloren 
gaan van de sleutel hiervan. 
22.2 Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en 
deze hoger is dan € 25,-. 
 
UITBREIDINGEN 
rubriek Bagage 
rubriek Bagage 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
23 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
23.1 bagage: door verzekerde voor eigen gebruik (of als geschenk) 
meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur 
van de dekking tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden voorwerpen 
(waaronder begrepen kostbaarheden) en reisdocumenten benodigd voor de reis 
23.2 kostbaarheden: beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, foto, 
film, video en dergelijke inclusief toebehoren en accessoires), 
computerapparatuur (inclusief software),autoradiofrontje, (auto) 
telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden 
(waaronder te verstaan juwelen,echte parels, voorwerpen van edelmetaal of -
gesteente), horloges, bontwerk, kijkers en andere optische instrumenten 
23.3 reisdocumenten: paspoorten, visa, toeristenkaarten, identiteits-, kenteken- 
en rijbewijzen, reisbiljetten en campingcarnets bestemd voor gebruik tijdens de 
reis 
23.4 nieuwwaarde: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe 
voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit 
23.5 marktwaarde: de marktprijs bij verkoop van de 

voorwerpen in de staat zoals die was onmiddellijk voor de schade 
23.6 dagwaarde: de nieuwwaarde, onder aftrek van een 
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. 
23.7 Niet onder bagage zijn begrepen: 
23.7.1 bergsport-, luchtsport- en wintersportartikelen. Langlaufartikelen zijn wel 
verzekerd Als uit de polis blijkt dat de premie voor (Winter)sport is berekend, 
is deze beperking niet van toepassing. Luchtvaartuigen (waaronder val-
/zweefschermen) inclusief accessoires en toebehoren blijven echter uitgesloten. 
23.7.2 geld, waaronder te verstaan gangbare munten, bankbiljetten en cheques 
Als uit de polis blijkt dat de premie voor Geld is berekend, is deze beperking niet 
van toepassing. 
23.7.3 waardepapieren (anders dan geld), creditcards, banken/of pinpassen, 
manuscripten, aantekeningen en concepten 
23.7.4 abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke die 
niet (mede) dienen voor gebruik tijdens de reis 
23.7.5 voorwerpen voor zakelijk of beroepsmatig gebruik 
23.7.6 dieren 
23.7.7 voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde 
23.7.8 (lucht)vaartuigen (waaronder val-/zweefschermen) inclusief accessoires 
en toebehoren. Zeil-/surfplanken, kano’s en opblaasbare boten zijn wel 
verzekerd 
23.7.9 (motor)voertuigen, inclusief aanhangers, accessoires en andere 
toebehoren. Fietsen, kinderwagens, rolstoelen, sneeuwkettingen, 
autoradiofrontje, imperiaal, (imperiaal)bagagebox en fietsdrager zijn wel 
verzekerd. 
24 Dekking 
24.1 Tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het 
dekkingsoverzicht wordt uitkering verleend voor schade aan, verlies of diefstal 
van bagage. 
24.1.1 In geval van herstelbare beschadiging wordt uitkering verleend op basis 
van de herstelkosten. Er zal echter niet meer worden uitgekeerd dan in geval van 
onherstelbare beschadiging. 
24.1.2 In geval van onherstelbare beschadiging, verlies of diefstal wordt 
uitkering verleend op basis van: 
- nieuwwaarde, voor bagage niet ouder dan 1 jaar, onder aftrek van eventuele 
restanten. Verzekerde moet door middel van schriftelijke bewijzen kunnen 
aantonen dat de bagage niet ouder is dan 1 jaar, anders zal uitkering worden 
verleend op basis van dagwaarde. Als vervanging niet mogelijk is geldt als basis 
de marktwaarde 
- dagwaarde, voor bagage ouder dan 1 jaar, onder aftrek van eventuele restanten. 
24.1.3 Voor reisdocumenten wordt uitkering verleend op basis van kostprijs. 
DIEFSTAL UIT/VANAF EEN VERVOERMIDDEL 
24.2 Als hoofdregel geldt dat bij diefstal uit een vervoermiddel de bagage 
opgeborgen diende te zijn in de hieronder omschreven ruimte, waardoor de 
bagage van buitenaf niet zichtbaar was: 
- in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte van de personenauto of motor 
- 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 kampeerauto, bestelbus/-auto of caravan, op een 
zodanige wijze dat de desbetreffende bagage aan het zicht van buitenaf 
onttrokken was door een vaste deugdelijke voorziening 
- in de bagage-aanhangwagen of vouwkampeerwagen. 
24.3 Diefstal van geld en reisdocumenten uit/vanaf een vervoermiddel is niet 
verzekerd. 
24.4 Diefstal van kostbaarheden vanaf een vervoermiddel is niet verzekerd. 
24.5 Diefstal van kostbaarheden uit een vervoermiddel is tot maximaal € 500,- 
per gebeurtenis verzekerd als voldaan is aan alle navolgende voorwaarden: 
24.5.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen van braak 
aanwezig 
24.5.2 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 24.2 omschreven 
24.5.3 het vervoermiddel bevond zich ten tijde van de diefstal niet bij het 
overnachtingsverblijf. Als het vervoermiddel zich wel bij het 
overnachtingsverblijf bevindt is verzekerde verplicht kostbaarheden op te bergen 
in dit verblijf, tenzij deze hierdoor onbeheerd worden achtergelaten in een tent. 
24.6 Diefstal van kostbaarheden uit een kampeerauto of caravan is, tot maximaal 
de verzekerde bedragen als genoemd in het dekkingsoverzicht, verzekerd op het 
moment dat deze als vakantieverblijf in gebruik is en voldaan is aan alle 
navolgende voorwaarden: 
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24.6.1 de kampeerauto of caravan was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen 
van braak aanwezig 
24.6.2 de kampeerauto of caravan stond ten tijde van de diefstal op een 
kampeerterrein 
24.6.3 de kostbaarheden waren opgeborgen zoals in 24.2 omschreven 
24.7 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en kostbaarheden 
vanaf een vervoermiddel is alleen verzekerd als verzekerde kan aantonen dat 
deze bagage 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. Tijdens een korte rust-/eetpauze op de heenreis 
naar of de terugreis van de vakantiebestemming of tijdens een doorreis is deze 
voorwaarde niet van toepassing.  
24.8 Diefstal van andere bagage dan geld, reisdocumenten en kostbaarheden uit 
een vervoermiddel is alleen verzekerd als voldaan is aan alle navolgende 
voorwaarden: 
24.8.1 het vervoermiddel was deugdelijk afgesloten en er zijn sporen van braak 
aanwezig 
24.8.2 de bagage was opgeborgen zoals in 24.2 omschreven. Tijdens een korte 
rust-/eetpauze op de heenreis naar of de terugreis van de vakantiebestemming of 
tijdens een doorreis is deze voorwaarde niet van toepassing. 
24.9 Het bepaalde in 24.2 tot en met 24.8 is eveneens van toepassing in geval 
van diefstal van het hele vervoermiddel. 
24.10 Eveneens wordt uitkering verleend voor: 
24.10.1 kosten van noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen door 
vertraagde aankomst van bagage op de reisbestemming, niet zijnde het 
(huis)adres na terugkeer. De maximale uitkering is € 250,- per verzekerde 
24.10.2 noodzakelijk gemaakte huurkosten, tot maximaal het verzekerd bedrag 
als genoemd in het dekkingsoverzicht, van een vervangende tent als de 
oorspronkelijke tent, door een van buiten komend onheil tijdens de reisduur, niet 
meer geschikt is om als verblijf te dienen 
24.10.3 beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland gehuurde 
langlaufartikelen. 
24.11 Na een als gedekt omschreven gebeurtenis wordt bovendien uitkering 
verleend voor de met toestemming van SOS International gemaakte extra kosten 
van: 
24.11.1 reis en verblijf ter verkrijging van nieuwe reisdocumenten na verlies of 
diefstal tijdens de reis 
24.11.2 transport van teruggevonden bagage naar de woonplaats in Nederland 
als deze tijdens de geldigheidsduur van de dekking vermist of verloren werd. De 
uitkering zal nooit hoger zijn dan die in geval van diefstal of verlies. 
24.12 Als uit de polis blijkt dat de premie voor (Winter)sport is berekend wordt 
eveneens uitkering verleend voor: 
24.12.1 het niet gebruik kunnen maken van skipassen en gehuurde ski-uitrusting 
en het niet kunnen volgen van skilessen, door een onder deze verzekering 
gedekte gebeurtenis, in verband met: 
- voortijdige terugkeer 
- opname in een ziekenhuis 
- een ongeval (aan te tonen met een doktersverklaring). 
De uitkering wordt verleend voor geheel niet gebruikte dagen, onder aftrek van 
restituties en dergelijke. De kosten moeten op de plaats van bestemming zijn 
gemaakt, vooraf zijn voldaan en niet zijn begrepen in de reissom van een  
geboekte vakantie 
24.12.2 beschadiging, verlies of diefstal van in het buitenland gehuurde winter- 
en bergsportartikelen. 
24.13 De Algemene uitsluiting 6.1.8 is niet van toepassing. 
24.14 Summa heeft in geval van beschadiging, verlies of diefstal het recht 
bagage te doen herstellen of vervangen. Overdracht aan Summa is niet mogelijk, 
tenzij op haar verzoek. 
24.15 Uitkering voor geld (indien meeverzekerd) en reisdocumenten zal 
geschieden boven het voor bagage verzekerd bedrag. 
24.16 Terzake van één voorwerp met zijn toebehoren heeft slechts één 
verzekerde recht op uitkering. Eén camera met zijn toebehoren zoals 
objectieven, filters, recorders, flitsers, draagtassen en dergelijke geldt als één 
voorwerp. 
24.17 In geval van overschrijding bij schade van de verzekerde maxima, worden 
deze maxima over de betrokken verzekerden verdeeld naar verhouding van de 
door ieder van hen geleden schade. 
24.18 Er geldt een eigen risico van € 50,- per reis per polis. Dit 
eigen risico is niet van toepassing op geld en reisdocumenten. 
25 Bijzondere uitsluitingen 

25.1 Geen uitkering wordt verleend voor: 
25.1.1 verlies, diefstal of beschadiging van geld, kostbaarheden en 
reisdocumenten als deze artikelen bij vervoer per vliegtuig, bus, trein of boot 
niet als handbagage zijn meegenomen 
25.1.2 schaden of verliezen door slijtage, eigen gebrek, eigen bederf en 
langzaam inwerkende weersinvloeden 
25.1.3 beschadigingen en/of ontsieringen, tenzij het voorwerp daardoor 
ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik 
25.1.4 beschadiging van uitsluitend video- en geluidskoppen van beeld- en 
geluidsapparatuur 
25.1.5 andere schade dan aan de bagage zelf (gevolgschade), behoudens de 
dekkingen als omschreven in 24.10.1, 24.10.2,24.11.1, 24.11.2 en, indien 
meeverzekerd, in 24.12.1 
25.1.6 schade 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 
25.1.7 schade aan computer en/of computerbestanden als gevolg van 
programmeer- of bedieningsfouten, stroomstoring of - uitval, of door de werking 
van magnetische velden. 
VOORZICHTIGHEIDSBEPALINGEN 
Geen uitkering wordt verleend: 
25.2 als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging: 
25.2.1 niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen, en 
25.2.2 onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had 
kunnen treffen 
25.3 in geval van diefstal van geld, kostbaarheden en reisdocumenten uit andere 
dan deugdelijk afgesloten ruimten waarin deze zonder toezicht zijn  
achtergelaten. 
26 Meerdere verzekeringen 
Als voor een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij Summa zijn afgesloten, 
dan kan hij ten hoogste de volgende bedragen uitgekeerd krijgen. Als hogere 
bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig deel van de premie 
teruggegeven. 
Bagage        € 12.500,- 
Beeld-, geluids- en computerapparatuur (incl. software)                       5.000,- 
Sieraden             1.250,- 
Horloges             1.250,- 
Geld            1.500,- 
Rubriek Geneeskundige kosten 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend en voor verzekerde een primaire dekking van 
kracht is voor geneeskundige kosten bij een Nederlandse 
ziektekostenverzekeraar, waaraan verzekerde rechten kan ontlenen. 
27 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
27.1 geneeskundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van: 
27.1.1 honoraria van artsen en door hen voorgeschreven behandelingen, 
onderzoeken, genees- en verbandmiddelen 
27.1.2 ziekenhuisopname en -operatie 
27.1.3 vervoer naar en van de plaats waar geneeskundige behandeling wordt 
verleend in het land waar verzekerde bij aanvang van het vervoer aanwezig was 
27.1.4 eerste prothesen, op voorschrift van een arts, op basis van het Nederlands 
Orthobandatarief en elleboog- of okselkrukken,noodzakelijk door een ongeval 
als omschreven in de rubriek Ongevallen 
27.2 tandheelkundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van honoraria 
van (tand)artsen voor tandheelkundige behandeling aan het natuurlijk gebit en 
door hen voorgeschreven geneesmiddelen en voor de behandeling noodzakelijk 
gemaakte röntgenfoto's. 
28 Dekking 
28.1 Uitkering wordt verleend voor geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gemaakt binnen de geldigheidsduur van de dekking, maar uiterlijk tot op de 365e 
dag na aanvang van de behandeling. Voor een buitenlandse reis moet gelden dat 
de behandeling niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland. 
28.2 Als verzekerde kan aantonen dat de behandeling binnen de geldigheidsduur 
van de dekking is aangevangen, wordt tevens uitkering verleend voor in 
Nederland gemaakte geneeskundige en tandheelkundige nabehandelingskosten, 
uiterlijk tot op de 365e dag na het ongeval. Deze dekking is alleen van toepassing 
als de kosten het gevolg zijn van een onder de rubriek Ongevallen als 
gedekt omschreven ongeval.  
28.3 Uitkering vindt plaats op basis van de verzekerde klasse 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

van de ziektekostenverzekering van verzekerde in Nederland. 
29 Bijzondere uitsluitingen 
29.1 Geen uitkering wordt verleend voor kosten: 
29.1.1 die verband houden met ziekte, aandoening of afwijking waarvoor 
verzekerde voor aanvang van de reis reeds in het buitenland onder behandeling 
was, of als verzekerde op reis isgegaan (mede) met het doel hiervoor 
behandeling te ondergaan 
29.1.2 waarvan voor aanvang van de reis vaststond, dat zij tijdens de reis zouden 
moeten worden gemaakt 
29.1.3 van geneeskundige en tandheelkundige behandeling gemaakt in het land 
waarvan verzekerde de nationaliteit bezit door ziekte, aandoening of afwijking, 
die reeds voor aanvang van de reis bestond of klachten veroorzaakte 
29.1.4 als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is door de 
bevoegde instanties. 
Rubriek Ongevallen 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
30 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
30.1 ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, 
waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. 
Als ongeval wordt ook aangemerkt: 
30.1.1 bevriezing, verdrinking, zonnesteek, verstikking 
30.1.2 uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand door het onvoorzien 
geïsoleerd raken 
30.1.3 acute vergiftiging anders dan door voedings-, genot- en geneesmiddelen 
30.1.4 besmetting door ziektekiemen bij onvrijwillige val in water of andere stof 
30.1.5 wondinfectie en bloedvergiftiging in verband met een ongeval 
30.1.6 complicaties en verergeringen bij eerste hulp of medisch noodzakelijke 
behandeling in verband met een ongeval 
30.1.7 verstuiking, ontwrichting, spier- en peesscheuringen, plotseling ontstaan, 
waarvan aard en plaats medisch zijn vast te stellen 
30.1.8 letsel door ongewild in spijsverteringskanaal, luchtwegen, ogen of oren 
raken van stoffen of voorwerpen. 
30.2 In geen geval wordt als ongeval aangemerkt enigerlei vorm van hernia of 
het binnenkrijgen van ziektekiemen door insectenbeet of -steek. 
30.3 blijvende invaliditeit: blijvend functieverlies van lichaamsdelen of 
organen. 
31 Dekking 
31.1 In geval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend 
gevolg van een ongeval wordt het voor overlijden verzekerd bedrag uitgekeerd. 
Een eerdere uitkering wegens blijvende invaliditeit zal hierop in mindering 
worden gebracht. 
31.2 In geval van blijvende functionele invaliditeit van verzekerde als 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt uitkering verleend op 
basis van een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerd bedrag, 
welk percentage gelijk is aan de graad van blijvende functionele invaliditeit 
zonder rekening te houden met beroep of hobby van verzekerde. Vaststelling van 
dit percentage zal geschieden aan de hand van de dan laatst gepubliceerde 
"Guides to the Evaluation of Permanent Impairment" van de American Medical 
Association (AMA) aangevuld met de "Nederlandse richtlijnen voor de bepaling 
van invaliditeit bij neurologische aandoeningen" van de Nederlandse Vereniging 
voor Neurologie (NVvN), die ter inzage liggen bij Summa. 
31.3 Voor meerdere ongevallen tezamen wordt in totaal niet meer uitgekeerd dan 
het voor algehele blijvende invaliditeit verzekerd bedrag. 
31.4 Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke of 
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zal niet meer worden uitgekeerd dan 
zou zijn uitgekeerd als het ongeval een geheel valide en gezond persoon zou 
hebben getroffen. 
31.5 Als een bestaande blijvende functionele invaliditeit wordt verergerd door 
een ongeval dan wordt uitkering verleend op grond van het verschil tussen de 
graad van invaliditeit voor en na het ongeval. 
31.6 De graad van blijvende functionele invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar 
de mening van de medische dienst van Summa van een onveranderlijke toestand 
kan worden gesproken. Als hiervan binnen 2 jaar na de ongevalsdatum nog 
geen sprake is wordt de graad van blijvende invaliditeit vastgesteld op grond van 
de volgens medische rapporten te verwachten definitieve graad van invaliditeit. 
31.7 Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit zijn 
overleden als gevolg van: 

31.7.1 het ongeval, dan is Summa geen uitkering voor blijvende invaliditeit 
verschuldigd 
31.7.2 een andere oorzaak dan het ongeval, dan blijft het recht op uitkering 
bestaan. De hoogte van de uitkering wordt dan bepaald volgens de op grond van 
medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit, als verzekerde 
niet zou zijn overleden. 
31.8 Als op de 365e dag na het ongeval de graad van blijvende invaliditeit nog 
niet definitief kan worden vastgesteld, vergoedt Summa vanaf deze dag tot de 
dag van de definitieve vaststelling een rente over de uitkering verminderd met 
eventuele voorschotuitkeringen. Het rentepercentage zal gelijk zijn aan dat van 
de wettelijke rente vóór de hiervoor bedoelde 365e dag, echter met een 
maximum van 8%. 
32 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend voor ongevallen (mede) veroorzaakt door een 
ziekelijke of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde, tenzij 
deze het gevolg is van een al onder deze verzekering gedekt ongeval. 
33 Meerdere verzekeringen 
Als voor een verzekerde meerdere reisverzekeringen bij Summa zijn afgesloten, 
dan kan hij ten hoogste de volgende bedragen uitgekeerd krijgen. Als hogere 
bedragen zijn verzekerd wordt op verzoek een evenredig deel van de premie 
teruggegeven. 
33.1 Uitkering bij overlijden: 
Algemeen      € 125.000,- 
(winter)sportbeoefening          25.000,- 
zonder helm motor-/scooterrijden           7.500,- 
33.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit: 
algemeen      € 175.000,- 
(winter)sportbeoefening         75.000,- 
zonder helm motor-/scooterrijden        25.000,- 
rubriek Rechtsbijstand 
rubriek Rechtsbijstand 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. Op deze rubriek zijn eveneens de door DAS 
gehanteerde meest recente Algemene Voorwaarden van toepassing, die op 
verzoek verkrijgbaar zijn. 
34 Dekking 
DAS verleent rechtsbijstand als omschreven in 34.1 tot en met 34.4, voor 
gebeurtenissen die verband houden met de reis, aan verzekerden en hun 
nagelaten betrekkingen, voor zover dezen een vordering tot levensonderhoud 
kunnen instellen. De hieruit voortvloeiende kosten worden door DAS vergoed 
tot maximaal de verzekerde bedragen als genoemd in het dekkingsoverzicht. 
34.1 verhaalsbijstand 
Rechtsbijstand ter zake van verhaal van schade aan verzekerde persoonlijk of 
aan zijn eigendommen, toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk 
aansprakelijk is. 
34.2 strafbijstand 
Rechtsbijstand in strafzaken aangespannen tegen een verzekerde, tenzij sprake is 
of zou zijn van een strafbaar feit dat getuigt van opzet of criminele intentie of 
van een overtreding van fiscale voorschriften (waaronder douanevoorschriften). 
34.3 contractbijstand 
Rechtsbijstand terzake van geschillen over overeenkomsten die door verzekerde 
zijn gesloten in rechtstreeks verband met de reis, mits het belang tenminste € 
125,- bedraagt. Geschillen met Summa over de schadebehandeling vallen hier 
niet onder. 
34.4 waarborgsom 
34.4.1 DAS schiet aan verzekerde een bedrag van ten hoogste € 12.500,- per 
gebeurtenis voor, als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte 
strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, 
de teruggave van hem toebehorende zaken of de opheffing van een beslag 
daarop. 
34.4.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt verzekerde DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het 
terugverkrijgen van het voorschot. 
34.4.3 Verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te 
betalen, maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. 
35 Bijzondere uitsluitingen 
Er bestaat geen recht op rechtsbijstand of vergoeding van kosten terzake van 
gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder van een motorrijtuig de 
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rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd of terwijl hij niet in het bezit is van 
een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. 
rubriek Hulp & Huur Vervoermiddel 
rubriek Hulp & Huur Vervoermiddel 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
36 Verzekeringsgebied 
36.1 Deze rubriek is geldig in Europa, Egypte, Israël, Libanon, Marokko, Syrië, 
Tunesië en heel Turkije. 
36.2 In Nederland is deze rubriek alleen geldig tijdens: 
36.2.1 reizen die minimaal één overnachting of een periode van meer dan 24 uur 
omvatten, waarvan verzekerde het desbetreffende boekings-/reserverings-
/betalingsbewijs kan overleggen. Reizen met, naar, van en verblijf in een eigen 
recreatie-object, zoals een caravan, boot of kampeerauto, blijven uitgesloten. 
36.2.2 reizen over dan wel verblijf op Nederlands grondgebied als onderdeel van 
een buitenlandse reis. 
37 Dekking hulp vervoermiddel 
37.1 In geval van uitvallen van de bestuurder door een gebeurtenis als genoemd 
in 37.1.1 en 37.1.2, terwijl in het reisgezelschap geen vervanger aanwezig is, 
bestaat recht op hulpverlening voor vervoer van het vervoermiddel en de bagage 
naar de woonplaats in Nederland, en op uitkering van de daaruit voortvloeiende 
kosten. 
37.1.1 Ziekte of ongeval van de bestuurder, waarbij hij op grond van medisch 
advies het vervoermiddel niet meer verantwoord kan besturen en herstel niet 
binnen redelijke termijn is te verwachten, of overlijden van de bestuurder. 
37.1.2 Terugkeer naar Nederland van de bestuurder waarbij het vervoermiddel 
wordt achtergelaten, en terugkeer hier naar toe binnen de geldigheidsduur van de 
dekking niet mogelijk is,wegens: 
- het bijwonen van begrafenis of crematie van niet-meereizende huisgenoten of 
familieleden in 1e of 2e graad 
- ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van niet-meereizende huisgenoten of 
familieleden in 1e of 2e graad 
- materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van zijn 
eigendom, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt,waardoor zijn 
aanwezigheid dringend nodig is 
- uitvallen van de waarnemer. Deze dekking is alleen van kracht als voor deze 
reis eveneens een annuleringsverzekering is afgesloten en de hierop verzekerde 
waarnemer uitvalt door een op die verzekering gedekte gebeurtenis. 
37.2 In geval van uitvallen van het vervoermiddel door een onzekere gebeurtenis 
(ook als gevolg van eigen gebrek) tijdens de reis bestaat recht op: 
37.2.1 hulpverlening voor en uitkering van de daaruit voortvloeiende kosten van: 
- transport van het vervoermiddel naar de woonplaats in Nederland, tenzij de 
transportkosten hoger zijn dan de waarde van het vervoermiddel op dat moment 
en mits voortzetting van de reis met dit vervoermiddel niet mogelijk is binnen 2 
werkdagen  
- vernietiging of invoer van het vervoermiddel als op grond van het  
bovenstaande moet worden besloten het vervoermiddel in het buitenland achter 
te laten 
- toezending van onderdelen van het vervoermiddel als deze onderdelen niet op 
korte termijn ter plaatse verkrijgbaar zijn.  
Kosten van aankoop en retourvracht komen voor rekening van verzekerde 
37.2.2 uitkering van kosten van berging, bewaking, stalling en vervoer naar de 
dichtstbijzijnde reparateur, tot maximaal € 1.000,- per polis per reis 
37.2.3 uitkering van arbeidsloon bij een reparatie langs de weg (geen 
werkplaatsreparatie). 
38 Dekking huur vervoermiddel 
38.1 Als het vervoermiddel niet meer gebruikt kan worden door een onzekere 
gebeurtenis (uitvallen van de bestuurder hieronder niet begrepen) tijdens de 
geldigheidsduur van de dekking, echter inbeslagneming of verbeurdverklaring 
alleen door een verkeersongeval, én mits het weer kunnen gebruiken van het 
vervoermiddel niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, wordt uitkering verleend 
voor: 
38.1.1 huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel. De maximale uitkering is 
per object het verzekerd bedrag, gedurende ten hoogste de resterende periode dat 
er dekking is, maar niet langer dan de resterende periode van de oorspronkelijk 
voorgenomen reis 
38.1.2 extra reiskosten per trein of bus, inclusief de extra kosten van vervoer van 
bagage, voor zover gemaakt binnen de geldigheidsduur van de dekking 
38.1.3 extra kosten van verblijf van verzekerden, ook als het vervoermiddel 
binnen 2 werkdagen weer te gebruiken is. 

38.2 Als het vervoermiddel binnen 7 dagen voor de reis, maar niet eerder dan het 
tijdstip van afgifte van de polis, niet meer gebruikt kan worden door een van 
buitenkomend onheil en rijklaar maken niet mogelijk is binnen 2 werkdagen na 
de oorspronkelijke vertrekdatum, wordt uitkering verleend voor de in 38.1.1 en 
38.1.2 genoemde kosten. Deze dekking is niet van kracht voor reizen in 
Nederland. 
39 Bijzondere uitsluitingen 
39.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend als de bestuurder en/of het 
vervoermiddel uitvalt als gevolg van: 
39.1.1 gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid 
onvoorwaardelijk is ontzegd of hij niet in het bezit is van een geldig voor het 
vervoermiddel wettelijk voorgeschreven rijbewijs 
39.1.2 slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van het vervoermiddel. 
40 Bijzondere verplichtingen 
40.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
40.1.1 in geval van uitvallen van de bestuurder of het vervoermiddel 
medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een door SOS International 
verlangde machtiging van de eigenaar van het vervoermiddel 
40.1.2 er voor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over het vervoermiddel kan 
worden beschikt. 
rubriek Personal Service 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. Op deze rubriek zijn eveneens de door SOS 
International gehanteerde meest recente Algemene Voorwaarden van toepassing. 
41 Dekking 
SOS International verleent Personal Service aan verzekerden overeenkomstig het 
bepaalde in de “Algemene Voorwaarden SOS Personal Service”. 
42 Bijzondere uitsluitingen 
42.1 Kosten die voortvloeien uit Personal Service zijn niet onder deze 
verzekering begrepen. 
42.2 Het bepaalde in de Algemene Voorwaarden 8 en 10 van deze verzekering is 
niet op deze rubriek van toepassing. 
rubriek Recreatiedekking Nederland 
rubriek Recreatiedekking Nederland 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
43 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
recreatie-object: aan verzekerde in eigendom toebehorende toercaravan, 
recreatiehuis, stacaravan, boot en/of kampeerauto die uitsluitend wordt gebruikt 
voor recreatieve doeleinden. 
44 Dekking 
44.1 In Nederland is de verzekering eveneens van kracht tijdens reizen van 
verzekerde met, naar en van het recreatieobject en tijdens het verblijf hierin. De 
rubrieken Ongevallen en Hulp & Huur Vervoermiddel blijven echter uitgesloten. 
44.2 Als het recreatie-object een boot betreft wordt eveneens uitkering verleend 
voor extra kosten van reis en verblijf, met een maximum van € 750,- per polis, 
als de boot het enige middel van vervoer is waarmee de reis wordt gemaakt en: 
44.2.1 de schipper uitvalt als gevolg van ziekte of ongeval, terwijl geen 
vervangende schipper aanwezig is om de boot naar de vaste ligplaats in 
Nederland terug te varen 
44.2.2 de terugreis naar de vaste ligplaats in Nederland door extreme 
weersomstandigheden (storm, mist) niet met de boot gemaakt kan worden. In dat 
geval wordt ook uitkering verleend voor de extra kosten van reis en verblijf van 
verzekerde om de boot op een later tijdstip terug te varen. Verzekerde dient aan 
te tonen dat door deze weersomstandigheden de oorspronkelijke terugreisdatum 
overschreden zou worden. 
45 Schaderegeling 
Als bij een bagageschade sprake is van samenloop van deze verzekering met een 
recreatie-object verzekering van Summa: 
45.1 wordt de voor verzekerde meest gunstige dekking gehanteerd 
45.2 wordt de eventuele no-claimkorting op een recreatieobject 
verzekering niet geraakt. 
rubriek Extra sportuitrusting 
rubriek Extra sportuitrusting 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
46 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
Sportuitrusting: door verzekerde voor eigen gebruik meegenomen, 
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tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur van de 
verzekering tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden sport-uitrusting 
(inclusief aan- en toebehoren), voor zover die toebehoort tot één van de 
volgende categorieën: 
- racket-/balsport 
- wintersport 
- wandel-/berg-/klimsport 
- duiksport 
- golfsport 
- ruitersport 
- vecht-/verdedigingsport 
- hand-/kruisboog 
- in-line-skate/skeeler 
- surf/zeilplank/kano 
- fiets 
 

47 Dekking 
47.1 Tot maximaal het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor schade 
aan, verlies of diefstal van de sportuitrusting, boven het verzekerd bedrag zoals 
bepaald in de rubriek Bagage. 
47.2 Uitkering wordt verleend voor beschadiging, verlies of diefstal van in het 
buitenland gehuurde sportuitrusting. 
47.3 Uitkering wordt verleend op basis van de bepalingen in de rubriek Bagage. 
48 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend als de sportuitrusting uitvalt als gevolg van slecht 
onderhoud, slechte staat en/of overbelasting. 
Topdekking 
Topdekking 
De Topdekking is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de desbetreffende 
premie is berekend. 
49 Topdekking 
Naast de in het dekkingsoverzicht genoemde hogere verzekerde bedragen zal de 
Topdekking met het volgende verder worden uitgebreid: 
49.1 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 3.3, eindigt de Topdekking op de 
90ste dag te 24.00 uur van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf. 
Als deze periode door onvoorziene vertraging buiten de wil van verzekerde 
wordt overschreden blijft de Topdekking van kracht tot het eerstmogelijke 
tijdstip van terugkeer in de woning. 
49.2 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 24.1.2 wordt in geval van 
onherstelbare beschadiging, verlies of diefstal uitkering verleend op basis van: 
- nieuwwaarde, voor bagage niet ouder dan 2 jaar, onder aftrek van eventuele 
restanten. Verzekerde moet door middel van schriftelijke bewijzen kunnen 
aantonen dat de bagage niet ouder is dan 2 jaar, anders zal uitkering worden 
verleend op basis van dagwaarde. Als vervanging niet mogelijk is geldt als basis 
de marktwaarde 
- dagwaarde, voor bagage ouder dan 2 jaar, onder aftrek van eventuele restanten. 
49.3 Uitkering wordt verleend voor tijdens de reis gemaakte noodzakelijke 
onvoorziene geneeskundige kosten voor een meereizend huisdier. Verzekerde 
moet wel kunnen aantonen door middel van een officieel bewijsstuk dat het 
betreffende huisdier zijn eigendom is. 
Rubriek Annulering/Garantie-Annulering 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
premie voor Annulering respectievelijk Garantie-Annulering is berekend. 
50 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
50.1 reis: geboekt vervoer en/of verblijf met een uitsluitend recreatief karakter. 
50.2 reissom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor 
boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf. Kosten die op de plaats 
van bestemming zijn gemaakt, zoals voor (deel)reizen, excursies en dergelijke, 
worden hier niet onder begrepen 
50.3 annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en 
overboekingskosten in geval van annulering 
50.4 niet gebruikte reisdagen: reisdagen die verzekerde onvoorzien niet heeft 
kunnen doorbrengen op de reisbestemming, waaronder begrepen de 
accommodatie waarin hij zou verblijven. 
50.5 reissom per dag: ieders persoonlijke reissom gedeeld door het totaal aantal 
reisdagen. Tenzij anders vermeld wordt alleen vergoeding verleend voor hele 
dagen, onder aftrek van restituties en dergelijke 
50.6 waarnemer: de vooraf aan Summa opgegeven persoon waarvan de naam 
op het polisblad staat vermeld  

50.7 samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die 
afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie) 
51 Geldigheidsduur dekking 
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking: 
51.1 voor annuleringskosten begint na boeking van de reis en eindigt op het 
tijdstip van aanvang van het gereserveerde vervoer en/of verblijf 
51.2 voor niet gebruikte reisdagen van kracht is vanaf het moment van aanvang 
van het gereserveerde vervoer en/of verblijf tot en met de einddatum van het 
gereserveerde vervoer en/of verblijf 
51.3 de dekking wordt opgeschort als verzekerde 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 Summa zijn ontvangen. 
Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen  
uitkering verleend. 
52 Dekking Annuleringskosten 
52.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een 
onzekere gebeurtenis als genoemd in 52.1.1 tot en met 52.1.15. 
52.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde. 
52.1.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 
1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde. 
52.1.3 Zwangerschap van verzekerde of partner. 
52.1.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van 
eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, 
waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
52.1.5 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een 
huurwoning of nieuwbouwwoning danwel onverwachte overdracht van een 
bestaande woning. Bij overdracht van een bestaande woning geldt dat er 
uitsluitend dekking bestaat indien verzekerde kan aantonen dat de datum van 
overdracht beslissend is voor de aankoop danwel dat de verkoper een 
flexibele opleverdatum heeft bedongen. In alle gevallen geldt dat de 
oplevering/overdracht niet eerder plaatsvindt dan 30 dagen voor aanvang en niet 
later dan 30 dagen na het einde van de reis.  
52.1.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij 
hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan. 
52.1.7 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland 
woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij 
deze personen niet mogelijk is. 
52.1.8 Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een 
voor de reis verplichte inenting. 
52.1.9 Werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van 
een onvrijwillig ontslag. 
52.1.10 Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, 
aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de 
duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid 
voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt. 
52.1.11 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een 
echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het 
huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd 
samenlevingscontract. 
52.1.12 Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen 
van een benodigd visum. 
52.1.13 Het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door 
verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou 
worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis. Pech, mechanische 
storing en dergelijke vallen hier niet onder. 
52.1.14 (verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een 
familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en 
niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen. 
52.1.15 Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van 
verzekerde op de dag van vertrek. Verzekerde is verplicht hiervan direct aangifte 
te doen bij de politie en het bewijs te overleggen. 
Reisgenoot 
52.2 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als verzekerde een reis 
annuleert als gevolg van een in 52.1.1 tot en met 52.1.15 genoemde gebeurtenis 
die een reisgenoot is overkomen. Vergoeding vindt alleen plaats als deze 
reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan 
een uitkering heeft ontvangen. 
Waarnemer 
52.3 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als een 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

waarnemer uitvalt door een onzekere gebeurtenis als genoemd in artikel 52.1.1 
tot en met 52.1.6 (overal waar daarin ‘verzekerde’ staat dient gelezen te worden 
‘waarnemer’). Deze dekking is alleen van kracht als de naam van de waarnemer 
bij Summa bekend is en voor hem de desbetreffende premie is berekend. 
Samengestelde reis 
52.4 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als één van de onderdelen 
van de samengestelde reis onvoorzien uitvalt, mits de verhuurder en/of  
reisorganisatie deze kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan worden 
gezorgd. Deze dekking is alleen van kracht als hiervoor de desbetreffende 
premie is berekend. 
53 Dekking Niet gebruikte reisdagen 

53.1 Vertreksvertraging 
Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als gevolg van 
onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein en boot bij vertrek uit Nederland 
of bij aankomst op de eerste reisbestemming. Deze dekking bestaat alleen voor 
reizen langer dan 3 dagen. De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij 
een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering verleend voor 1 dag, van 20 tot 
32 uur voor 2 dagen en van langer dan 32 uur voor 3 dagen. Vertrek vanaf een 
luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijk 
gesteld met vertrek uit Nederland. 
53.2 Ziekenhuisopname 
53.2.1 Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als verzekerde 
tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen (minimaal 1 
overnachting). Iedere overnachting in het ziekenhuis tijdens de geboekte reis 
geldt als 1 niet gebruikte reisdag. Uitkering wordt verleend voor de opgenomen 
verzekerde en zijn meeverzekerde gezinsleden. 
53.2.2 Als de rubriek Garantie-annulering verzekerd is, wordt uitkering verleend 
op basis van 100% van de reissom als verzekerde tijdens de reis onvoorzien in 
een ziekenhuis wordt opgenomen en om medische redenen niet gerepatrieerd 
kan worden binnen de oorspronkelijke reisduur. Uitkering wordt verleend voor 
de opgenomen verzekerde en zijn meeverzekerde gezinsleden. 
53.2.3 Uitkering wordt verleend op basis van de reissom per dag als een 
reisgenoot tijdens de reis onvoorzien in een ziekenhuis wordt opgenomen zoals 
bepaald in 53.2.1. Vergoeding vindt alleen plaats als deze reisgenoot een eigen 
annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan een uitkering heeft 
ontvangen. 
53.3 Voortijdige terugkeer 
53.3.1 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% 
van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) in geval van 
voortijdige terugkeer naar de woonplaats in Nederland als gevolg van een 
onzekere gebeurtenis als genoemd in 53.3.2 tot en met 53.3.7. 
53.3.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde. 
53.3.3 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 
1e of 2e graad of van huisgenoten van verzekerde. 
53.3.4 Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner. 
52.3.5 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van 
eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, 
waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. 
53.3.6 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij 
hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan. 
53.3.7 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland 
woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij 
deze personen niet verder mogelijk is. 
Reisgenoot 
53.4 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% 
reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) als verzekerde een 
reis afbreekt als gevolg van een in 53.3.2 tot en met 53.3.7 genoemde 
gebeurtenis die een reisgenoot is overkomen. Vergoeding vindt alleen plaats als 
deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft en uit hoofde daarvan 
een uitkering heeft ontvangen 
Waarnemer 
53.5 Uitkering wordt verleend voor de reissom per dag of op basis van 100% 
van de reissom (afhankelijk van de op de polis genoemde dekking) als een 
waarnemer uitvalt door een onzekere gebeurtenis als genoemd in artikel 53.3.2 
tot en met 53.3.6 (overal waar daarin ‘verzekerde’ staat dient gelezen te worden 
‘waarnemer’). Deze dekking is alleen van kracht als de naam van de waarnemer 
bij Summa bekend is en voor hem de desbetreffende premie is berekend. 
54 Maximale uitkering 
54.1 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties. 

54.2 In totaal nooit meer dan 100% van ieders aandeel in de reissom worden 
uitgekeerd. 
54.3 Voor reizen langer dan 60 dagen geldt dat de uitkering vanaf de 61e dag 
altijd plaatsvindt op basis van de reissom per dag. 
55 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis die 
verband houdt met ziekte, aandoening of afwijking die bij verzekerde, zijn 
huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode van 3 maanden voor 
de afsluitdatum van de verzekering bestond of klachten veroorzaakte. Deze 
uitsluiting is alleen van kracht als deze rubriek is afgesloten later dan 7 dagen na 
boekingsdatum. 
56 Clausule EUclaim 
Op grond van de Europese Verordening 261/2004 hebben luchtvaartpassagiers 
recht op een compensatie bij annulering of vertraging van een vlucht. EUclaim is 
een bedrijf dat luchtvaartpassagiers helpt bij het indienen van een claim bij de 
luchtvaartmaatschappij. Wanneer EUclaim voor verzekerde een succesvolle 
verhaalsactie op grond van deze verordening heeft uitgevoerd, vergoeden wij het 
deel wat EUclaim inhoudt voor haar dienstverlening. Uit de 
uitkeringsbevestiging van EUclaim moet blijken welk deel zij hiervoor heeft 
ingehouden. 
57 Clausule Terrorismedekking 
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op 
deze verzekering van toepassing. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op www.terrorismeverzekerd.nl 
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Rubriek Caravanverzekering  

Algemene Voorwaarden Caravanverzekering  

310.065 04-09  
 
ALGEMEEN 
1 Begripsomschrijvingen 
2 Geldigheidsduur verzekering 
3 Geldigheidsduur dekking 
4 Premie 
5 Verzekeringsgebied 
6 Algemene uitsluitingen 
7 Taakvervulling SOS International 
8 Algemene verplichtingen 
9 Algemene schaderegeling 
10 Verplichtingen diefstalpreventie 
11 Eigen risico 
12 Dubbele verzekering 
13 Objectswijziging/tijdelijke vervanging 
14 Aanpassing premie/voorwaarden 
15 Terugvordering van niet-verzekerde diensten 
16 Rechthebbende 
17 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
18 Adres 
19 Geschillen/klachten 
20 Persoonsregistratie 
21 Misbruik van vertrouwen en fraude 
RUBRIEKEN 
Aansprakelijkheid 22 Dekking 

23 Bijzondere uitsluitingen 
24 Bijzondere verplichtingen 
25 Schaderegeling 
26 Uitkering 
27 Rechthebbende 

Hulpverlening 28 Dekking 
29 Wijze van hulpverlening 
30 Bijzondere uitsluitingen 
31 Bijzondere verplichtingen 
32 Schaderegeling 

Caravan casco  33 Dekking 
Brand/diefstal  34 Dekking 
Aanrijding  35 Dekking 
Storm   36 Dekking 

37 Bijzondere uitsluitingen 
38 Bijzondere verplichtingen 
39 Schaderegeling 
40 Waardebepaling bij schade 
41 Uitkering 

Verhuur   42 Verhuur 
43 Clausule Terrorismedekking 

Rechtsbijstand  44 Begripsomschrijvingen 
45 Wachttijd 
46 Rechtsbijstandgebied, bevoegde 
     rechter en toepasselijk recht 
47 Omvang van de dekking 
48 Verzekerd risico en de gebeurtenis 
49 Verlening van rechtsbijstand 
50 Kosten van rechtsbijstand 
51 Onvermogen 
52 Waarborgsom 
53 Bijzondere uitsluitingen 
54 Bijzondere verplichtingen 
55 Franchise 
56 Geschillenregeling 
57 Verval van rechten 
58 Belangenconflicten 

 

1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 

1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie 
SOS International 
1.3 hulpverlening: organisatie van hulp door SOS International 
1.4 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met Summa 
1.5 verzekerde: de verzekeringnemer en/of degene die met toestemming van de 
verzekeringnemer gebruik maakt van de caravan 
1.6 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.7 uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen 
1.8 caravan: de in de polis omschreven, als kampeerverblijf dienende 
aanhangwagen in de standaarduitvoering waarin deze door de fabrikant of de 
importeur is geleverd 
1.9 stacaravan: een caravan zoals omschreven in 1.8 die, afgezien van 
eventuele winterstalling, gedurende het gehele jaar op één vaste standplaats staat 
1.10 caravanaccessoires: de toevoegingen aan de standaard uitvoering, zoals 
reservewiel, caravanmover, gasflessen, antenne, fietsenrek, satellietschotels, 
zonnepanelen en dergelijke. 
1.11 kostbare zaken: (een) aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden 
toebehorend(e) beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, foto, film, 
video en dergelijke), computerapparatuur (inclusief software), autoradiofront, 
(auto)telecommunicatieapparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden 
(waaronder te verstaan juwelen, echte parels, voorwerpen van edelmetaal of -
gesteente), horloges, bontwerk, kijkers en andere optische instrumenten. 
1.12 inboedel: aan de verzekeringnemer en/of zijn gezinsleden toebehorende 
zaken met inbegrip van caravanaccessoires en kostbare zaken, zolang zij voor 
particulier gebruik zijn meegenomen tijdens reizen naar en van of met de 
caravan en/of zolang zij zijn achtergelaten in de caravan, dan wel in de 
meeverzekerde voortent of aanbouw. Een reis wordt geacht te beginnen op het 
ogenblik dat verzekerde zijn vaste woning verlaat en te eindigen op het ogenblik 
dat verzekerde daarin terugkeert. De onder "caravan", "voortent" en "aanbouw" 
begrepen zaken worden niet tot de inboedel gerekend. Onder inboedel worden 
verder niet verstaan: 
1.12.1 waardepapieren van welke aard dan ook, manuscripten, aantekeningen en 
concepten 
1.12.2 reisdocumenten 
1.12.3 geld en cheques 
1.12.4 verzamelingen, zoals postzegel- en muntenverzamelingen e.d. 
1.12.5 bontwerk 
1.12.6 gereedschap; hand en tuingereedschap zijn wel verzekerd 
1.12.7 handelsvoorwerpen en monstercollecties 
1.12.8 dieren en planten 
1.12.9 brillen en contactlenzen 
1.12.10 luchtvaartuigen (waaronder begrepen zeil-, vlieg- en 
valschermzweefuitrusting) met toebehoren 
1.12.11 voertuigen met toebehoren, behalve die toebehoren die hierboven als 
gedekt omschreven zijn; fietsen zijn echter wel verzekerd 
1.12.12 vaartuigen met toebehoren en aanhangmotoren; surfplanken zijn echter 
wel verzekerd 
1.12.13 recreatieverblijven met toebehoren 
1.13 voortent: voortenten, tentluifels en toilettenten die aan de caravan worden 
bevestigd en daarmee dan één geheel vormen 
1.14 aanbouw: serres, luifels, buitenverlichting, bordessen, schuurtjes (niet van 
tentdoek), en toilethuisjes die aan de caravan zijn bevestigd of daarbij zijn 
geplaatst 
1.15 auto: een motorrijtuig voorzien van een Nederlands kentekenbewijs, 
waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs B of BE en waarmee de reis 
naar en van of met de caravan wordt gemaakt 
1.16 nieuwwaarde: het bedrag, onmiddellijk voor de schade, nodig voor het 
verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit 
1.17 dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens 
waardevermindering door veroudering en/of slijtage. 
1.18 aankoopwaarde: het bedrag waarvoor de caravan door verzekeringnemer 
is aangeschaft. 
1.19 goedgekeurd: een overzicht van door Summa goedgekeurde 
beveiligingsproducten is te vinden op de website van de Europeesche  
(www.europeesche.nl) of op aanvraag verkrijgbaar bij Summa. 
1.20 fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijze (proberen te) 
verkrijgen van een schadevergoeding (waaronder ook begrepen kosten), 
reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het 
onder valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een  
verzekeringsdekking. 
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1.21 Topmodule: dekkingsverruiming op de rubriek caravan casco. Wanneer 
verzekerde hiervoor heeft gekozen gelden de volgende voordelen: 
- 7 jaar nieuwwaarde; 
- geen eigen risico; 
- uitkering kostbare zaken op de inboedel van 30% naar 50%; 
- vergoeding van kleine beschadigingen van de caravan. 
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 en 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 de verzekeringnemer voor deze datum in 
een aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.3.2 nadat een schade aan de caravan door vergoeding op basis van totaal 
verlies is afgedaan 
2.3.3 zodra de verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt. Hij is verplicht 
Summa hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen 
2.3.4 bij alle overgang van eigendom van of belang bij het verzekerde, met 
verlies van de feitelijke macht daarover. De verzekeringnemer of zijn 
erfgenamen zijn verplicht binnen  8 dagen na iedere omstandigheid die tot het 
einde van de verzekering heeft geleid daarvan mededeling te doen aan  Summa. 
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.4.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen 
2.4.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.4.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering heeft gedaan. 
2.5 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.5.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd 
2.5.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.5.3 binnen 30 dagen nadat zij op grond van deze verzekering een uitkering 
heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.4 binnen 30 dagen nadat haar een zodanige risicowijziging ter kennis is 
gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten 
2.5.5 als verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven 
2.5.6 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa de verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.6 De verzekering eindigt in de in 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en met 
2.5.4 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, 
behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van 
verzekerde Summa te misleiden. 
2.7 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet  
Summa te misleiden dan wel Summa de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van de 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
2.8 Summa heeft het recht de verzekering per direct te beëindigen, als de 
verzekerde met betrekking tot een gebeurtenis of schade fraude heeft gepleegd 
of daarover met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. 
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, onverminderd de 
verplichting tot betaling van de premie. De opschorting zal terugwerken tot de 
premievervaldatum. De dekking wordt hersteld 24 uur nadat de achterstallige 
premie en de eventuele incassokosten door Summa zijn ontvangen. Voor 
gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen uitkering 
verleend. 
4 Premie 
4.1 Verzekeringnemer is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen. 

4.2 Betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van twaalf 
maanden of minder.  
4.3 Betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn geheel. Deze 
worden per eerstvolgende termijn geïncasseerd. 
4.4 Als uit de polis blijkt dat betaling van premie in termijnen van minder dan 
twaalf maanden plaatsvindt geldt dat als een termijn geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft, het betalingsverzoek eenmalig wordt herhaald. Als binnen tien 
dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen vervalt de 
betalingsregeling. Premie voor de resterende termijn(en) is dan onmiddellijk 
volledig verschuldigd. 
4.5 Teruggave van premie  
Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij tussentijdse 
opzegging als omschreven in 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en 
met 2.5.4 de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
5 Verzekeringsgebied 
5.1 De verzekering is geldig: 
5.1.1 in Nederland, België, Luxemburg en binnen 100 km van de Nederlandse 
grens in Duitsland 
5.1.2 bovendien gedurende een periode van 6 maanden per kalenderjaar 
aaneengesloten in alle andere landen van Europa, de Azoren, de Canarische 
Eilanden, Madeira alsmede in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, 
Syrië, Tunesië en geheel Turkije, tenzij in de polis is vermeld dat de caravan als 
stacaravan in gebruik is. 
5.2 De verzekering is eveneens geldig tijdens het vervoer van de caravan tussen 
de landen die tot het verzekeringsgebied behoren. 
6 Algemene uitsluitingen 
6.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend als verzekerde of tot uitkering 
gerechtigde: 
6.1.1 over een schade, ongeval of gebeurtenis fraude pleegt of opzettelijk onware 
of onvolledige mededelingen doet of laat doen en/of een verkeerde voorstelling 
van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de vordering 
6.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te 
vervallen, als verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de onder 8.3 en 
8.4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet  Summa te 
misleiden, tenzij de misleiding het verval van  recht niet rechtvaardigt 
6.1.3 met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste 
merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt 
6.1.4 terwijl de caravan wordt gebruikt voor verhuur (behoudens artikel 42), 
betaald personenvervoer of andere doeleinden dan in het aanvraagformulier voor 
deze verzekering vermeld, dan wel voor een ander doel dan bij de wet is 
toegestaan. 
6.2 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend voor schade ontstaan 
terwijl de bestuurder van het trekkende voertuig van de caravan: 
6.2.1 een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft 
6.2.2 niet in het bezit is van een geldig voor het trekkende voertuig van de 
caravan wettelijk voorgeschreven rijbewijs 
6.3 Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
6.3.1 bestaand in geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken, slijtage en 
waardevermindering van de caravan, inboedel en/of luifel/voortent/aanbouw 
6.3.2 ontstaan door of tijdens beslag of door verbeurdverklaring, anders dan 
wegens een verkeersongeval. 
6.4 Geen uitkering of hulp wordt verleend als schade het gevolg is van een 
gebeurtenis die (in)direct verband houdt met molest of een atoomkernreactie. 
6.4.1 Onder molest wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, 
alsmede 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 Den Haag is gedeponeerd. 
6.4.2 Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt. 
6.4.3 De uitsluitingen genoemd onder 6.1 gelden niet voor verzekerde die 
aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen 
enkel verwijt treft. 
7 Taakvervulling SOS International 
7.1 SOS International zal haar diensten verlenen in goed overleg met de 
verzekerden, hun familieleden of zaakwaarnemers, binnen een redelijke termijn 
en voorzover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet 
onmogelijk maken. Zij is vrij in de keuze van degenen die voor de 
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hulpverlening worden ingeschakeld. 
7.2 SOS International zal namens de verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun 
naam verbintenissen aangaan. 
7.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te 
verlangen, voorzover de kosten die voortvloeien uit de verlening van haar 
diensten niet door deze verzekering worden gedekt. Wanneer hieraan niet wordt 
voldaan, vervalt zowel de verplichting van SOS International om de verlangde 
diensten te verlenen, alsook de in verband daarmee anders bestaande dekking 
van de verzekering. 
7.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van 
derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
8 Algemene verplichtingen 
De verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
8.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
8.2 Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht aan Summa 
en/of SOS International hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten 
wat de belangen van Summa zou kunnen benadelen. 
8.3 Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of 
behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Summa tot een uitkeringsplicht kan 
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is    
aan Summa te melden 
8.4 Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen 
redelijke termijn aan Summa alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die 
voor Summa van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen 
8.5 de originele bewijsstukken over te leggen 
8.6 in geval van diefstal, joy-riding, vermissing, verduistering, kwaadwillige 
beschadiging of doorrijden na ongeval door een tegenpartij, daarvan 
onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij de politie. Het 
schriftelijk bewijs daarvan moet aan Summa worden overgelegd 
8.7 onmiddellijk alle terzake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere 
stukken onbeantwoord door te zenden aan Summa 
8.8 alle aanspraken op vergoeding die hij tegenover derden heeft, tot ten hoogste 
de van Summa ontvangen uitkering, over te dragen aan Summa, tezamen met 
alle bewijsstukken van deze aanspraken. 
9 Algemene schaderegeling 
9.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 
9.2 Summa doet terzake van verleende uitkeringen afstand van haar recht op 
verhaal jegens verzekerde, behalve als ten aanzien van hem een uitsluiting van 
toepassing is.  
9.3 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om 
tegenover de deskundige van Summa een andere deskundige aan te wijzen, 
wiens kosten voor rekening van verzekerde zijn. 
9.4 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen dezen tezamen 
een derde deskundige benoemen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen 
van de beide taxaties moet blijven en bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen  
Summa en verzekerde elk de helft. 
10 Verplichtingen diefstalpreventie 
10.1 De caravan dient gedurende de tijd dat deze zonder toezicht wordt 
achtergelaten te zijn beveiligd door middel van een goedgekeurd koppelingslot 
of wielklem, gedurende de tijd dat de caravan zonder toezicht wordt 
achtergelaten. 
10.2 Alle verplichte diefstalpreventieve voorzieningen dienen in werkvaardige 
toestand te verkeren gedurende de tijd dat de caravan zonder toezicht wordt 
achtergelaten 
10.3 Onder toezicht wordt verstaan de situatie dat verzekerde, of een bekwaam 
iemand namens hem, zodanig in of in de nabijheid - d.w.z. binnen handbereik en 
in het zicht - van de caravan aanwezig is, dat hij/zij in redelijkheid in staat is  
diefstal van de caravan te voorkomen. 
10.4 Als de caravan wordt achtergelaten in de (winter)stalling en krachtens 
aantoonbare dwingende voorschriften van de exploitant daarvan eerder 
genoemde preventieve voorziening(en) niet mag/mogen worden aangebracht, 
dan kan/kunnen deze tijdens de stalling achterwege blijven.  
10.5 Indien diefstal van de caravan heeft plaatsgevonden en er is niet voldaan 
aan de voorwaarden als genoemd in artikel 10.1 t/m 10.4, dan vervalt het totale 
recht op uitkering. 
11 Eigen risico 
11.1 Onverminderd het eventueel in de polis genoemde extra 

eigen risico, geldt een standaard eigen risico van € 75,- per gebeurtenis. Dit 
standaard eigen risico is niet van toepassing bij schade door brand, ontploffing, 
zelfontbranding, blikseminslag, aansprakelijkheid en caravanhulp. 
11.2 Als verzekerde op grond van artikel 10 niet verplicht is de caravan tegen 
diefstal te beveiligen door middel van een goedgekeurde wielklem en ingeval 
van diefstal van de caravan deze wel was voorzien van een goedgekeurde 
wielklem, dan is het standaard eigen risico niet van toepassing. 
11.3 Als uit de polis blijkt dat hagelschade is meeverzekerd geldt hiervoor een 
standaard eigen risico van € 150,- per gebeurtenis, onverminderd het eventueel 
in de polis genoemde extra eigen risico. Bij schadevaststelling op basis van 
waardevermindering of vervanging van een totaal beschadigd dak door een 
hagelbestendig dak, vervalt dit standaard eigen risico. 
11.4 De in artikel 11.1 en 11.3 genoemde eigen risico’s zijn niet van toepassing 
indien 7 jaar nieuwwaarde (topmodule) is meeverzekerd. 
12 Dubbele verzekering 
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden 
op een uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, dan 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. 
13 Objectswijziging/tijdelijke vervanging 
13.1 Als de verzekering van kracht wordt gemaakt voor een andere caravan 
wordt de premie over de onverstreken termijn aangewend als premie voor deze 
caravan als dit gebeurt binnen 12 maanden na beëindiging van de verzekering. 
13.2 Tenzij een stacaravan verzekerd is, is de verzekering ook van toepassing op 
een vervangende, niet aan de verzekeringnemer en/of zijn inwonende 
gezinsleden toebehorende, soortgelijke en gelijkwaardige caravan wanneer: 
13.2.1 de eigen caravan in verband met reparatie, revisie of een dergelijke 
behandeling tijdelijk niet beschikbaar is  
13.2.2 SOS International ingevolge 29.2 aan verzekerde een caravan ter 
beschikking heeft gesteld. 
14 Aanpassing premie/voorwaarden 
14.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en-bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel 
op een door Summa te bepalen datum. 
14.2 Summa brengt u van wijzigingen in de premie en/of voorwaarden 
schriftelijk op de hoogte. Als u het niet eens bent met een wijziging dan moet u 
dat binnen 30 dagen na onze berichtgeving schriftelijk aan ons laten weten. Als 
wij geen bericht van u ontvangen, nemen wij aan dat u met de wijziging heeft 
ingestemd. Als u de wijziging niet accepteert, eindigt de betreffende verzekering 
op de dag dat de wijziging ingaat.  
14.3 De mogelijkheid om uw verzekering op te zeggen geldt niet als: 
a de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen; 
b wij de premie verlagen, maar de dekking niet wijzigen; 
c wij de dekking uitbreiden, maar de premie niet wijzigen. 
15 Terugvordering van niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht rekeningen van Summa of  SOS International voor 
diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen 
dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Bij 
nietvoldoening kan tot incasso worden overgegaan, waarbij de daaraan 
verbonden kosten voor rekening van verzekerde zijn. 
16 Rechthebbende 
16.1 Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer, met uitzondering van de 
uitkering op grond van aansprakelijkheid. 
16.2 Uitkering aan verzekeringnemer geldt als kwijting voor alle verzekerden. 
17 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk 
kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Summa terzake van het 
desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op 
de dag waarop Summa dit bericht verstuurde. 
18 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan 
het laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt. 
19 Geschillen/klachten 
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Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 
kunnen worden voorgelegd aan: 
19.1 de directie van Summa, Postbus 5083, 5800 GB Venray 
19.2 KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 
 2509 AG Den Haag 
19.3 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of 
belanghebbende. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 
20 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen 
deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de 
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Summa of 
inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars, 
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie 
contact op met uw verzekeringsadviseur. 
21 Misbruik van vertrouwen en fraude 
Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is 
essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt 
door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij 
het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is 
van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen, zoals: 
- het beëindigen van de verzekering(en); 
- het doen van aangifte bij de politie; 
- het melden van persoonsgegevens in de gangbare 
incidentenwaarschuwingssystemen 
(o.a. het Centraal Informatie Systeem); 
- het terugvorderen van eventueel al uitgekeerde of nog uit te keren 
schadevergoeding en door ons gemaakte of nog te maken kosten. 
Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol 
Verzekeringsbedrijf ondertekend en voeren dit ook uit. 
Rubriek Aansprakelijkheid 

22 Dekking 
22.1 Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde, in zijn 
hoedanigheid van particulier, niet (mede) verband houdende met zijn beroep, 
bedrijf of betaalde functie, voor schade toegebracht met of door de caravan en/of 
de meeverzekerde voortent/aanbouw. 
22.2 Deze dekking geldt alleen op het moment dat de caravan veilig buiten het 
verkeer tot stilstand is gekomen nadat deze van de auto is losgekoppeld of 
losgeraakt. 
Proceskosten 
22.3 De met haar toestemming gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken 
zijn voor rekening van Summa, ook als daardoor het verzekerde bedrag voor 
aansprakelijkheid wordt overschreden. Boetes worden nooit vergoed. 
Zekerheidstelling 
22.4 Als een buitenlandse overheid als waarborg voor de rechten van een 
benadeelde op de caravan beslag heeft gelegd en/of verzekerde een 
vrijheidsbeperking heeft opgelegd, verstrekt Summa de voor opheffing van het 
beslag en/of van de vrijheidsbeperking geëiste waarborgsom tot ten hoogste 
€ 50.000,- voor alle verzekerden tezamen, als verzekerde recht op uitkering 
heeft. 
23 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend in geval van aansprakelijkheid voor schade die 
het gevolg is van beschadiging, tenietgaan of vermissing van zaken die 
verzekerde toebehoren of die verzekerde op enigerlei wijze onder zich heeft. 
24 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde is verplicht: 
24.1 zich te onthouden van activiteiten en/of beslissingen ten aanzien van de 
schaderegeling 

24.2 als hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken,de feitelijke 
leiding van het proces over te laten aan Summa en de door deze aangewezen 
raadsman alle benodigde volmachten te verlenen. 
25 Schaderegeling 
25.1 Uitsluitend Summa is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van 
benadeelden te erkennen, af te wijzen, door betaling af te doen, hiertegen 
verweer te voeren, terzake voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan 
te gaan en dergelijke. De terzake door Summa genomen beslissingen zijn 
bindend voor de verzekerde. 
25.2 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen 
worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 
7:954 BW 
26 Uitkering 
De uitkering bedraagt voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het in de polis 
genoemde bedrag per gebeurtenis. 
27 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor de benadeelde. 
Rubriek Hulpverlening 

28 Dekking 
Verzekerd zijn de kosten van door SOS International georganiseerd vervoer van 
de caravan, de inboedel en de overige bagage in de volgende gevallen: 
28.1 Uitval van de caravan in Nederland, maar buiten de woonplaats van 
verzekerde door: 
28.1.1 beschadiging of verlies door elke onzekere gebeurtenis 
28.1.2 een plotseling optredend defect. 
28.2 Uitval van de trekkende auto tijdens de reis in Nederland, maar buiten de 
woonplaats van verzekerde door: 
28.2.1 beschadiging of verlies door elke onzekere gebeurtenis 
28.2.2 een plotseling optredend defect, als de auto niet ouder is dan 60 maanden. 
28.3 Uitval van de caravan en/of de trekkende auto tijdens de reis in het 
buitenland, maar binnen het verzekeringsgebied door: 
28.3.1 beschadiging of verlies door elke onzekere gebeurtenis 
28.3.2 een plotseling optredend defect. Voor uitval van de auto geldt dit 
uitsluitend wanneer de auto niet ouder is dan 60 maanden 
28.3.3 lawines, overstromingen of andere natuurrampen. Voorwaarde is 
bovendien dat rijklaar maken, teruggave of opheffing van het uitvallen niet 
mogelijk is binnen 2 werkdagen. 
28.4 Uitval van de bestuurder buiten de woonplaats van verzekerde maar binnen 
het verzekeringsgebied door ziekte of ongeval, waardoor hij op medisch advies 
de besturing van de auto niet kan voortzetten, herstel niet binnen redelijke 
termijn te verwachten is en de overige verzekerden niet in staat en bevoegd 
zijn de besturing over te nemen.  
28.5 De in 28.1 /m 28.3 genoemde gebeurtenissen zijn ook gedekt als deze het 
gevolg zijn van een eigen gebrek. 
29 Wijze van hulpverlening 
29.1 Verzekerd zijn de kosten van door SOS International georganiseerd vervoer 
van de caravan, de inboedel en de overige bagage naar een door verzekerde op te 
geven adres in Nederland. 
29.2 Bij uitval van de caravan in het buitenland zijn bovendien verzekerd de 
kosten van het door SOS International ter beschikking stellen van een 
gelijksoortige caravan op een door verzekerde door te geven adres in het 
buitenland zo spoedig mogelijk vanaf de dag van het uitvallen van de caravan. 
29.2.1 De vervangende caravan wordt maximaal voor de voorgenomen duur van 
het verblijf in het buitenland ter beschikking gesteld met een maximum van 30 
dagen. 
29.2.2 Als, in verband met het hierboven bepaalde, in overleg met de 
verzekeringnemer wordt besloten de caravan in het buitenland achter te laten, 
wordt uitkering verleend voor de kosten van organisatie door SOS International 
van invoer of vernietiging van de caravan in het betrokken land, met inbegrip 
van douaneheffingen en de met de vernietiging gemoeide kosten. 
29.2.3 Als voor het weer rijklaar maken van de caravan onderdelen nodig zijn 
die ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn, wordt uitkering 
verleend voor de kosten van het door SOS International toezenden van die 
onderdelen aan verzekerde. De kosten van aankoop, douaneheffing en 
retourvracht zijn voor rekening van verzekerde, voorzover deze verzekering 
hierin niet voorziet. 
29.3 Bij uitval van de bestuurder van de auto als omschreven in 28.4 zijn 
verzekerd de kosten van het door SOS International inzetten van een 
vervangende bestuurder (met inbegrip van diens honorarium en reis- en 
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verblijfkosten) om de caravan, de inboedel, de overige bagage en de verzekerden 
met de auto naar een door verzekerde op te geven adres binnen Nederland terug 
te rijden. 
30 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering of hulp wordt verleend bij uitvallen van de caravan, auto of 
bestuurder als gevolg van: 
30.1 een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen of te voorkomen. De 
arbeidskosten van het vervangen van een lekke band zijn wel verzekerd. 
30.2 onvoldoende onderhoud en/of overbelasting van de caravan en/of de auto 
30.3 uitval van de bestuurder van de auto door het gebruik van alcoholhoudende 
drank of enig bedwelmend, opwekkend of hallucinaties veroorzakend middel 
30.4 uitval van de caravan en/of auto als gevolg van een zodanig slechte staat 
van onderhoud dat al voor de reis redelijkerwijs had kunnen worden voorzien dat 
de caravan en/of auto zou uitvallen. 
31 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde is verplicht: 
31.1 in geval van uitval van bestuurder, caravan of auto medewerking te 
verlenen tot het verkrijgen van een door SOS International verlangde machtiging 
van de eigenaar van de caravan/auto 
31.2 er voor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over de caravan/auto kan worden 
beschikt. Als en voorzover dit niet het geval zou zijn, komen de daardoor 
gemaakte kosten voor rekening van verzekerde. Als vrije beschikking over de 
caravan/auto zou worden verhinderd door het niet betaald zijn van rekeningen en 
dergelijke, is verzekerde verplicht SOS International hierover nauwkeurig in te 
lichten en haar in het bezit te stellen van de nodige geldmiddelen om deze alsnog 
te betalen. SOS International is eerst na voldoening hiervan verplicht tot het 
verlenen van hulp 
31.3 in alle gevallen waarin een verzoek om hulpverlening wordt gedaan, zich zo 
spoedig mogelijk, maar altijd vooraf, met SOS International in verbinding te 
stellen. 
32 Schaderegeling 
32.1 Uitkering wordt alleen verleend tegen overlegging van de originele nota’s 
en onder aftrek van eventuele besparingen. 
32.2 Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van de gedekte gebeurtenissen, als 
ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, rust de 
bewijslast op verzekerde. Hij is dan ook gehouden de nodige originele, 
schriftelijke verklaringen van de politie, artsen, garages e.d. over te leggen. 
Rubriek Caravan casco 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd 
33 Dekking 

Caravan/voortent/aanbouw 
33.1 Voor een caravan niet ouder dan 1 jaar of bij een gekozen 
nieuwwaardetermijn van 5 jaar voor een caravan niet ouder dan 3 jaar, is 
verzekerd schade aan of verlies van de caravan en eventueel meeverzekerde 
voortent/aanbouw door elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen 
gebrek, met uitzondering van hagelschade. 
33.2 Voor een caravan niet ouder dan 1 jaar of bij een gekozen 
nieuwwaardetermijn van 5 jaar voor een caravan niet ouder dan 3 jaar, zijn 
bovendien verzekerd de strikt noodzakelijke herstelkosten van materiaal- en 
constructiefouten van de caravan, tenzij verzekerde: 
33.2.1 bij het aangaan van de verzekering met de fout bekend was 
33.2.2 de herstelkosten op de fabrikant of leverancier kan verhalen 
33.2.3 vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op verhaal op de fabrikant of 
leverancier. 
33.3 Voor een caravan met een gekozen nieuwwaardetermijn van 7 jaar, wordt 
de in artikel 33.2 genoemde leeftijd van 3 jaar verlengd tot 5 jaar, mits de 
caravan om de 2 jaar een volledige keurings-/onderhoudsbeurt door een erkend 
caravanreparatiebedrijf ondergaat. 
33.4 Na het verstrijken van de in het van toepassing zijnde artikel 33.1, 33.2 of 
33.3 genoemde periode is verzekerd schade aan of verlies door: 
33.4.1 brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek 
33.4.2 botsen, omslaan, van de weg of te water geraken, ook als gevolg van 
eigen gebrek 
33.4.3 een andere onzekere gebeurtenis, met uitzondering van eigen gebrek en 
hagelschade. 
33.5 Hagelschade is alleen meeverzekerd wanneer dit uit de polis blijkt. 
Inboedel 
33.6 Verzekerd is schade aan of verlies van de eventueel meeverzekerde 
inboedel door: 

33.6.1 brand, ontploffing en zelfontbranding ook als gevolg van eigen gebrek 
33.6.2 botsen, omslaan, van de weg of te water geraken ook als gevolg van eigen 
gebrek 
33.6.3 een andere onzekere gebeurtenis. 
33.7 Onverminderd datgene wat ten aanzien van diefstal van kostbare zaken in 
33.8 is bepaald, wordt voor diefstal van inboedel alleen dan uitkering verleend 
als: 
33.7.1 de gehele caravan, voortent/aanbouw en/of auto is gestolen 
33.7.2 aan de afsluitingen van de caravan en/of auto sporen van braak aanwezig 
zijn 
33.7.3 de inboedel van buitenaf onzichtbaar was opgeborgen  
- hetzij in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte in een auto of in de met een 
hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening 
afgedekte koffer-/laadruimte in een auto met derde of vijfde deur, waaronder 
mede begrepen een stationcar 
- hetzij in het interieur van de caravan, dat aan het zicht van buitenaf onttrokken 
was door een aangebrachte deugdelijke voorziening. 
33.8 Tot maximaal 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel wordt voor 
diefstal van kostbare zaken alleen dan uitkering verleend als de kostbare zaken 
in de caravan zijn achtergelaten op het moment dat deze als vakantieverblijf in 
gebruik is en als voldaan is aan alle navolgende voorwaarden:  
33.8.1 aan de afsluitingen van de caravan moeten sporen van braak aanwezig 
zijn 
33.8.2 de caravan stond ten tijde van de diefstal op een kampeerterrein 
33.8.3 de gestolen zaken waren opgeborgen zoals in 33.7.3 omschreven. 
33.9 Indien 7 jaar nieuwwaarde (topmodule) is meeverzekerd is, in afwijking 
van 33.8, de maximale uitkering voor kostbare zaken tezamen 50% van het 
verzekerde bedrag voor inboedel. 
Buitengewone kosten 
33.10 Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: 
33.10.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
33.10.2 berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte 
gebeurtenis 
33.10.3 herplaatsen en heraansluiten van een zelfde caravan op gas, water, 
elektriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering, op de plaats waar de 
caravan door een gedekte gebeurtenis werd beschadigd of verloren is gegaan 
33.10.4 huur van een vervangend vakantieverblijf, als de caravan tijdens 
vakantie ten gevolge van een onder 33.1 t/m 33.4 gedekte gebeurtenis verloren 
gaat of zodanig wordt beschadigd, dat deze onbewoonbaar wordt. Vergoeding 
van deze kosten vindt plaats onder aftrek van kosten die onder normale 
omstandigheden zouden zijn gemaakt of van restituties. De vergoeding bedraagt 
ten hoogste € 125,- per dag voor alle verzekerden tezamen met een maximum 
van € 1.250,- per gebeurtenis  
33.10.5 averij grosse of daarmee gelijk te stellen kosten. 
Rubriek Brand/diefstal 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is  
meeverzekerd 
34 Dekking 

Caravan/voortent/aanbouw 
Verzekerd is schade aan of verlies van de caravan en de eventueel 
meeverzekerde voortent/aanbouw door: 
34.1 brand, ontploffing en zelfontbranding ook als gevolg van eigen gebrek 
34.2 diefstal, braak, verduistering, oplichting, joyriding en vermissing, alsmede 
poging tot diefstal, tot braak en tot joyriding. Tevens wordt uitkering verleend 
voor schade, ontstaan gedurende de tijd dat de caravan was ontvreemd. 
Inboedel 
Verzekerd is schade aan of verlies van de eventueel meeverzekerde inboedel 
door:  
34.3 brand, ontploffing en zelfontbranding ook als gevolg van eigen gebrek 
34.4 diefstal, braak, verduistering, oplichting en vermissing, alsmede poging tot 
diefstal. 
34.5 Onverminderd datgene wat ten aanzien van diefstal van kostbare zaken in 
34.6 is bepaald, wordt voor diefstal van inboedel alleen dan uitkering verleend 
als: 
34.5.1 de gehele caravan, voortent/aanbouw en/of auto is gestolen 
34.5.2 aan de afsluitingen van de caravan en/of auto sporen van 
braak aanwezig zijn 
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34.5.3 de inboedel van buitenaf onzichtbaar was opgeborgen 
- hetzij in de afzonderlijke, afgesloten kofferruimte in een auto of in de met een 
hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening 
afgedekte koffer-/laadruimte in een auto met derde of vijfde deur, waaronder 
mede begrepen een stationcar 
- hetzij in het interieur van de caravan, dat aan het zicht van buitenaf onttrokken 
was door een aangebrachte deugdelijke voorziening. 
34.6 Tot maximaal 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel wordt voor 
diefstal van kostbare zaken alleen dan uitkering verleend als de kostbare zaken 
in de caravan zijn achtergelaten op het moment dat deze als vakantieverblijf in 
gebruik is en als voldaan is aan alle navolgende voorwaarden: 
34.6.1 aan de afsluitingen van de caravan moeten sporen van braak aanwezig 
zijn 
34.6.2 de caravan stond ten tijde van de diefstal op een kampeerterrein 
34.6.3 de gestolen zaken waren opgeborgen zoals in 34.5.3 omschreven. 
Buitengewone kosten 
34.7 Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: 
34.7.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
34.7.2 berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte gebeurtenis 
34.7.3 herplaatsen en heraansluiten van een zelfde caravan  op gas, water, 
elektriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering, op de plaats waar de 
caravan door een gedekte gebeurtenis werd beschadigd of verloren is gegaan. 
Rubriek Aanrijding 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd 
35 Dekking 
Verzekerd is schade aan of verlies van de caravan en de eventueel 
meeverzekerde aanbouw/voortent/ inboedel door: 
35.1 botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen, ook al is een 
dergelijke gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
35.2 botsing met vogels of loslopende dieren voorzover de schade aan de 
caravan het rechtstreekse gevolg is van een aantoonbare botsing 
35.3 botsing met luchtvaartuigen, delen daarvan of voorwerpen daaruit. 
Buitengewone kosten 
35.4 Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: 
35.4.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
35.4.2 berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte 
gebeurtenis. 
Rubriek Storm 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd 
36 Dekking 
Verzekerd is schade aan of verlies van de caravan en de eventueel 
meeverzekerde aanbouw/voortent/ inboedel door: 
36.1 storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter per 
seconde, alsmede door tengevolge van storm vallende voorwerpen. 
Buitengewone kosten 
36.2 Uitkering wordt verleend voor de in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk gemaakte kosten van: 
36.2.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
herstelplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
36.2.2 berging en opruiming van het verzekerde wegens een gedekte gebeurtenis 
36.2.3 herplaatsen en heraansluiten van een zelfde caravan op gas, water, 
elektriciteit, telefoon, centraal antennesysteem en riolering, op de plaats waar de 
caravan door een gedekte gebeurtenis werd beschadigd of verloren is gegaan. 
De navolgende bepalingen zijn van toepassing op de rubrieken: caravan casco, 
brand/diefstal, aanrijding en storm. 
37 Bijzondere uitsluitingen 
37.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade door onvoldoende onderhoud 
van het verzekerde waarvan in ieder geval sprake is als blijkt dat de caravan in 
technisch opzicht niet in goede staat verkeert en verzekerde heeft nagelaten zorg 
te (laten) dragen voor tijdig en effectief deskundig onderhoud van: 
- het complete onderstel 

- de gasinstallatie 
- de elektrische bedrading 
- de aan- en afvoerleidingen voor water en de daarop  
aangesloten reservoirs en toestellen 
- het afdichtingsmateriaal 
- de dakbedekking. 
37.2 Geen uitkering wordt verleend voor schade door onvoldoende zorg voor het 
verzekerde waartoe in ieder geval de volgende omstandigheden worden 
gerekend: 
- het rijden met de caravan bij storm, waaronder wordt verstaan wind met een 
snelheid van 14 meter per seconde of meer  
- het niet of onvoldoende beschermen van de waterleiding en de daarop 
aangesloten reservoirs en toestellen tegen bevriezing - het niet aanbrengen van 
de in 10 genoemde goedgekeurde diefstalbeveiliging(en) 
- het onbeheerd achterlaten van kostbare zaken in de caravan of de auto, tenzij 
van buitenaf onzichtbaar opgeborgen, onverminderd de in 33.8 omschreven 
dekking 
- het gedurende de nacht onbeheerd achterlaten van kostbare zaken in de 
voortent/aanbouw, onverminderd de in 33.8 omschreven dekking 
- het achterlaten van kostbare zaken in andere dan deugdelijk afgesloten ruimten. 
- het buiten laten staan van voortenten in de periode 1 december tot 1 maart, 
tenzij de voortent speciaal is ontworpen om ook in die periode buiten te kunnen 
staan. 
37.3 Bovendien wordt geen uitkering verleend voor schade: 
37.3.1 als gevolg van hoge waterstand en overstroming in Nederland, België en 
Luxemburg. In de overige landen binnen het verzekeringsgebied geldt deze 
uitsluiting als verzekerde niet tijdig alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen 
ter voorkoming van een dergelijke schade heeft getroffen 
37.3.2 door waardevermindering van het verzekerde, en door geldelijk nadeel 
wegens het niet kunnen gebruiken van het verzekerde; het bepaalde in 33.10.4 
blijft onverkort van toepassing 
37.3.3 door langzaam inwerkende milieu- of weersinvloeden 
37.3.4 bestaande uit herstelkosten van slijtage 
37.3.5 uitsluitend bestaande in schade aan video- en geluidskoppen van beeld- 
en geluidsapparatuur 
37.3.6 ontstaan door of tijdens beslag of door verbeurdverklaring, anders dan 
wegens een verkeersongeval. 
37.3.7 als de feitelijke bestuurder van het trekkende motorrijtuig niet in het bezit 
is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het motorrijtuig, met 
de daaraan gekoppelde caravan. 
Deze uitsluiting geldt niet wanneer: 
a. de feitelijke bestuurder onopzettelijk heeft nagelaten om na het einde van de 
geldigheidsduur zijn rijbewijs te laten vernieuwen. Als de bestuurder 70 jaar of 
ouder is, mag in dat geval de geldigheidsduur echter niet langer zijn verlopen 
dan 1 jaar 
b. de feitelijke bestuurder minder dan 3 maanden voor de gebeurtenis is geslaagd 
voor het rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs nog niet is uitgereikt 
c. de feitelijke bestuur: 
- het motorrijtuig bestuurt onder toezicht en 
- voldaan is aan de wettelijke eisen voor het onder toezicht besturen van een 
motorrijtuig en 
- de toezichthouder les geeft zonder daarvoor betaling te ontvangen. 
37.3.8 als de feitelijke bestuurder niet bevoegd is een motorrijtuig te besturen op 
grond van een wet of van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin de 
rijbevoegdheid is ontzegd. De uitsluitingen zoals genoemd in artikel 37.3.7 
gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de genoemde omstandigheden 
zich buiten zijn medeweten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem 
redelijkerwijs geen verwijt treft. 
38 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde is verplicht: 
38.1 bij schade aan het verzekerde het beschadigde te bewaren en te wachten 
met reparatie, teneinde Summa in de gelegenheid te stellen het beschadigde te 
onderzoeken om omvang en oorzaak van de schade vast te stellen 
38.2 binnen de in 39.1 genoemde termijn regelmatig bij de politie te informeren 
naar het eventueel teruggevonden zijn van het verzekerde en zo ja, dit zo spoedig 
mogelijk aan  Summa te berichten 
38.3 zijn volle medewerking te verlenen aan de in 39.2 bedoelde overdracht en 
aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring. 
38.4 In afwijking van 38.1 heeft verzekerde het recht een noodreparatie aan de 
caravan te laten verrichten zonder 
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voorafgaande toestemming, als de kosten niet hoger zijn dan € 300,-. Hij is 
verplicht Summa hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en haar zo spoedig 
mogelijk in het bezit te stellen van de originele gespecificeerde nota van de 
reparateur. 
38.5 Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerde caravan 
Summa onmiddellijk in kennis te stellen. Verzekeringnemer verklaart zich 
akkoord met het aanmelden door Summa van de caravangegevens bij het 
Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere 
organisaties door Summa ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en 
terugbezorgen van de caravan. Verzekerde kan zelf rechtstreeks de vermissing 
van de caravan doorgeven door melding aan SOS International. 
38.6 schade of verlies als gevolg van eigen gebrek genoemd in artikel 33.1 
alsmede noodzakelijk herstel van materiaal- en constructiefouten genoemd in 
artikel 33.2 binnen de in deze artikelen vermelde periode bij Summa te melden. 
38.7 Indien aankoopgarantie van toepassing is, dient verzekerde in geval van 
schade de originele aankoopnota te overleggen. 
39 Schaderegeling 
39.1 Bij diefstal, verduistering of vermissing van het verzekerde is Summa pas 
verplicht tot uitkering nadat, na melding van de gebeurtenis bij Summa, een 
termijn van 30 dagen is verstreken en het aan verzekerde en  Summa niet bekend 
is dat het verzekerde is teruggevonden. 
39.2 Summa heeft het recht een uitkering terzake van diefstal, verduistering of 
vermissing slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de 
verloren gegane zaken met overgave van de op die zaken betrekking hebbende 
documenten, hulpzaken of wat dan ook. 
39.3 Summa heeft het recht eventuele restanten aan een derde over te dragen. 
39.4 Als Summa de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft 
verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering. 
40 Waardebepaling bij schade 

Caravan 
Afhankelijk van de in de polis vermelde nieuwwaardetermijn is de 
basis voor de berekening van een uitkering: 
40.1 bij een nieuwwaardetermijn van 2 jaar: 
40.1.1 voor een caravan niet ouder dan 24 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 110% van het verzekerde bedrag  
40.1.2 voor een caravan met een ouderdom tussen 24 en 60 maanden: de 
nieuwwaarde tot maximaal 110% van het verzekerde bedrag, verminderd met 
1% voor elke maand - of gedeelte daarvan - dat de caravan ouder is dan 24 
maanden, met een maximum van 10% per jaar, tot niet minder dan de dagwaarde 
40.1.3 voor een caravan van 60 maanden of ouder: de dagwaarde 
40.2 bij een nieuwwaardetermijn van 5 jaar: 
40.2.1 voor een caravan niet ouder dan 60 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag 
40.2.2 voor een caravan met een ouderdom tussen 60 en 84 maanden: de 
nieuwwaarde tot maximaal 125% van het verzekerde bedrag, verminderd met 
2% voor elke maand – of gedeelte daarvan - dat de caravan ouder is dan 60 
maanden, met een maximum van 20% per jaar, tot niet minder dan de 
dagwaarde 
40.2.3 voor een caravan van 84 maanden of ouder: de dagwaarde 
40.3 bij een nieuwwaardetermijn van 7 jaar: 
40.3.1 voor een caravan niet ouder dan 84 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag  
40.3.2 voor een caravan met een ouderdom tussen 84 en 120 
maanden: de nieuwwaarde tot maximaal 125% van het verzekerde bedrag, 
verminderd met 2% voor elke maand – of gedeelte daarvan - dat de caravan 
ouder is dan 84 maanden, met een maximum van 20% per jaar, tot niet minder 
dan de dagwaarde 
40.3.3 voor een caravan van 120 maanden of ouder: de dagwaarde 
Aankoopgarantie 
40.4 Als verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van de caravan is, dan is de 
basis voor de berekening van een uitkering: 
40.4.1 tot 24 maanden na de aanschafdatum van de caravan: de aankoopwaarde 
tot maximaal 105% van de verkoopwaarde, ten tijde van de aankoop door 
verzekeringnemer, die wordt vastgesteld door de door Summa ingeschakelde 
expert. 
40.4.2 vanaf 24 maanden na de aanschafdatum van de caravan: de dagwaarde. 
40.5 Ter bepaling van de ouderdom van de caravan zal worden uitgegaan van 31 
december van het modeljaar. 
Inboedel 

40.6 Basis voor de berekening van een uitkering is: 
40.6.1 de nieuwwaarde 
40.6.2 de dagwaarde, als deze minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. 
Voortent 
Afhankelijk van de in de polis vermelde garantietermijn is de basis voor de 
berekening van een uitkering: 
40.7 bij een nieuwwaardetermijn van 2 jaar, of 2 jaar aankoopgarantie: 
40.7.1 voor een voortent niet ouder dan 24 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 110% van het verzekerde bedrag 
40.7.2 voor een voortent van 24 maanden of ouder: de nieuwwaarde tot 
maximaal 110% van het verzekerde bedrag, verminderd met 1,5% voor elke 
maand - of gedeelte daarvan – dat de voortent ouder is dan 24 maanden, tot niet 
minder dan de dagwaarde. 
40.8 bij een nieuwwaardetermijn van 5 jaar: 
40.8.1 voor een voortent niet ouder dan 60 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag 
40.8.2 voor een voortent van 60 maanden of ouder: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag, verminderd met 1,5% voor elke 
maand - of gedeelte daarvan – dat de voortent ouder is dan 24 maanden, tot niet 
minder dan de dagwaarde. 
40.9 bij een nieuwwaardetermijn van 7 jaar (topmodule): 
40.9.1 voor een voortent niet ouder dan 60 maanden: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag 
40.9.2 voor een voortent van 60 maanden of ouder: de nieuwwaarde tot 
maximaal 125% van het verzekerde bedrag, verminderd met 1,5% voor elke 
maand - of gedeelte daarvan – dat de voortent ouder is dan 24 maanden, tot niet 
minder dan de dagwaarde. 
Aanbouw 
40.10 Basis voor de berekening van een uitkering is de dagwaarde. 
Diefstalpreventiemateriaal 
40.11 Basis voor de berekening van een uitkering is: 
40.11.1 de nieuwwaarde 
40.11.2 de dagwaarde, als deze minder bedraagt dan 40 % van de nieuwwaarde. 
41 Uitkering 

Caravan 
De maximale uitkering is: 
41.1 bij totaal verlies: de volgens 40 vastgestelde waarde, verminderd met de 
waarde van de eventuele restanten 
41.2 bij beschadiging, zonder dat binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, de herstelkosten exclusief BTW tot het op grond van 41.1 uit te 
keren bedrag 
41.3 bij beschadiging, wanneer binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan én de caravan ten tijde van de reparatie nog in eigendom is van 
verzekeringnemer, de herstelkosten tot maximaal het op grond van 41.1 uit te 
keren bedrag. 
41.4 bij kleine beschadigingen die de functionaliteit van de caravan niet 
aantasten: een door de expert vast te stellen bedrag aan waardevermindering. Dit 
is niet van toepassing indien 7 jaar nieuwwaarde (topmodule) is meeverzekerd. 
41.5 Indien een schade door toepassing van een alternatieve reparatiemethode 
en/of deelherstel voor een lager bedrag gerepareerd kan worden, dan zal de 
schadevergoeding op basis hiervan plaatsvinden. Voorwaarde is dat het herstel 
technisch verantwoord moet zijn en dat de functionaliteit van de caravan 
niet wordt aangetast. Voorbeelden van dergelijke reparaties zijn:  
- Het gedeeltelijk vervangen van een zijwand en het hierbij monteren van een 
extra sierlijst aan beide zijden van de caravan. 
- Het aanbrengen van een serviceluik bij een beschadiging aan de onderste 
beplating. 
Inboedel 
De maximale uitkering is: 
41.6 bij totaal verlies: de volgens 40 vastgestelde waarde, verminderd met de 
waarde van de eventuele restanten. In geval van diefstal van inboedel uit de 
voortent/aanbouw evenwel is de maximale uitkering € 500,-, na aftrek van het 
eventuele eigen risico 
41.7 bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens 41.6 uit te keren bedrag 
41.8 voor kostbare zaken tezamen: 
41.8.1 30% van het verzekerde bedrag voor inboedel na aftrek van het eventuele 
eigen risico 
41.8.2 50% van het verzekerde bedrag voor inboedel na aftrek van het eventuele 
eigen risico indien 7 jaar nieuwwaarde (topmodule) is meeverzekerd 
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41.9 voor een zeilplank en/of fiets: € 250,- per gebeurtenis na aftrek van het 
eventuele eigen risico. 
Voortent 
De maximale uitkering is: 
41.10 bij totaal verlies: de volgens 41 vastgestelde waarde, verminderd met de 
waarde van de eventuele restanten 
41.11 bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens 41.10 uit te keren 
bedrag. 
Aanbouw 
De maximale uitkering is: 
41.12 bij totaal verlies: de volgens 40 vastgestelde waarde, verminderd met de 
waarde van de eventuele restanten  
41.13 bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens 41.12 uit te keren 
bedrag. 
Diefstalpreventiemateriaal 
Boven het verzekerd bedrag wordt in geval van een voor de caravan verzekerde 
gebeurtenis uitkering verleend voor schade aan of verlies van  
diefstalpreventiemateriaal. 
De maximale uitkering is: 
41.14 bij totaal verlies: de volgens 40 vastgestelde waarde, verminderd met de 
waarde van de eventuele restanten 
41.15 bij beschadiging: de herstelkosten tot het volgens 41.14 uit te keren 
bedrag. 
42 Rubriek Verhuur 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
42.1 In afwijking van 6.1.6 is deze verzekering eveneens van kracht terwijl de 
caravan is verhuurd aan particulieren voor recreatiedoeleinden. 
42.2 Gedurende de tijd dat de caravan is verhuurd is uitgesloten van dekking: het 
risico van verduistering en vermissing. 
42.3 Voor cascoschade, indien verzekerd volgens 33, geldt een extra eigen risico 
ten bedrage van € 50,- per gebeurtenis, voor schade ontstaan in de periode dat de 
caravan is verhuurd. 
42.4 Indien inboedel is meeverzekerd, valt uitsluitend inboedel die aan 
verzekeringnemer toebehoort, onder de dekking van deze verzekering. 
43 Clausule terrorismedekking 
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze 
verzekering van toepassing. Meer informatie hierover kunt  u vinden op 
www.terrorismeverzekerd.nl. 
Rubriek Rechtsbijstand 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
44 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
44.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 
Summa waarborgt de verlening van rechtsbijstand, doch heeft de DAS 
aangewezen voor de uitvoering van de uit de rechtsbijstand voortvloeiende 
verplichtingen 
44.2 caravan: de in de polis omschreven als kampeerverblijf dienende 
aanhangwagen. 
44.3 verzekerde: 
44.3.1 de verzekeringnemer 
44.3.2 de gemachtigde gebruiker, uitsluitend voor wat betreft de dekking zoals 
omschreven in artikel 47.1 
44.3.3 de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voorzover zij 
een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van 
levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens deze 
verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 
44.4 rechtsbijstand: 
44.4.1 het behartigen van de juridische belangen van verzekerde die in een 
geschil betrokken is geraakt. 
Hieronder wordt verstaan: 
- het adviseren van verzekerde over zijn rechtspositie en over de mogelijkheden 
het door hem gewenste resultaat te behalen 
- het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen  
- het geldend maken van vorderingen of het namens verzekerde indienen en 
verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften 
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken. 

44.4.2 het vergoeden of voorschieten van de kosten van rechtsbijstand, die 
voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in 
artikel 50. 
45 Wachttijd 
45.1 DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich heeft voorgedaan 
binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 
45.2 De wachttijd geldt op overeenkomstige wijze voor een na de ingangsdatum 
van de verzekering afgesloten aanvullende dekking. 
45.3 De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke 
verzekering waaraan de verzekerde bij voortbestaan dezelfde rechten had 
kunnen ontlenen. 
46 Rechtsbijstandgebied, bevoegde rechter en toepasselijk recht 
46.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in het voor de 
verzekerde caravan geldend verzekeringsgebied, mits de rechter van één van die 
landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is: 
46.1.1 verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed; 
46.1.2 strafzaken; 
46.1.3 geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst met betrekking tot de 
caravan van verzekerde; 
46.2 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, 
mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing 
is. 
47 Omvang van de dekking 
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de 
hierna genoemde activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voorzover 
hij in dat geschil getroffen is in een op geld waardeerbaar belang.  
De verzekerde activiteiten zijn: 
47.1 de deelname aan het wegverkeer met de verzekerde caravan; 
47.2 het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van de verzekerde 
caravan. 
48 Verzekerd risico en de gebeurtenis 
48.1 Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in 
een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits 
voldaan wordt aan beide onderstaande voorwaarden: 
48.1.1 de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
rechtsbijstand doen zich voor gedurende de looptijd van de verzekering; 
48.1.2 de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
rechtsbijstand konden bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs 
niet worden voorzien. 
48.2 Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de feitelijke 
ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het 
geschil. In geval van het verhaal van schade is het schadeveroorzakende voorval 
de gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan verzekerde niet op de hoogte was en 
ook niet op de hoogte behoefde te zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak 
van het geschil. Bij twijfel is het aan verzekerde dit aan te tonen. 
48.3 Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit een 
gebeurtenis worden beschouwd als één geschil. 
48.4 De omvang van de dekking wordt nader bepaald door hetgeen op of bij het 
polisblad en in de toepasselijke bijzondere polisvoorwaarden wordt vermeld. 
49 Verlening van rechtsbijstand 
49.1 De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loondienst van DAS. 
Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de 
rechtsbijstandverlening gestaakt. Als verzekerde het oneens blijft met het 
oordeel van DAS over de (ver)haalbaarheid, dan kan hij DAS schriftelijk 
verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat naar zijn keuze 
uit een lijst van advocaten, die DAS op verzoek aan hem verstrekt. De verlening 
van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet in overeenstemming met het 
oordeel van de advocaat. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de 
advocaat kan verenigen, kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en 
risico voortzetten. Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk 
gesteld, dan betaalt DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
49.2 Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behandeling of een 
deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS 
bevoegd om, na overleg met verzekerde, opdrachten daartoe te verstrekken. 
DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de 
werkzaamheden van een door DAS ingeschakelde externe deskundige. 
50 Kosten van rechtsbijstand 
DAS vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand: 
50.1 alle interne kosten: de kosten van deskundigen in loondienst van DAS; 
50.2 tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis, de volgende 
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externe kosten: 
- de kosten van de externe deskundigen die door DAS worden ingeschakeld, 
voorzover deze kosten noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de 
opdracht 
- de kosten van getuigen voorzover door een rechter toegewezen; 
- de proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een 
onherroepelijk vonnis is veroordeeld; 
- de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- en verblijfkosten als zijn 
persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend 
gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat; 
- de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis binnen 
vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden. 
51 Onvermogen 
DAS vergoedt aan verzekerde de schade aan de verzekerde caravan ten gevolge 
van de onrechtmatige daad van een ander, voorzover de schade een eigen risico 
van € 125,- te boven gaat, tot ten hoogste € 1.250,-. Dit als een verhaalsactie 
strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij verzekerde de schade op een 
andere manier vergoed kan krijgen. 
52 Waarborgsom 
52.1 DAS schiet aan verzekerde een waarborgsom voor van 
ten hoogste € 25.000,-, als door een buitenlandse overheid in verband met een 
gedekte strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn 
vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing van een beslag, gelegd 
op de verzekerde caravan. 
52.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt verzekerde DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het 
verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS.  
52.3 Verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, 
maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. 
53 Bijzondere uitsluitingen 
DAS verleent geen rechtsbijstand: 
53.1 als verzekerde in strijd met de verzekeringsvoorwaarden handelt en de 
belangen van DAS daardoor schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als zijn 
verzoek om rechtsbijstand zó laat is aangemeld dat DAS alleen maar met meer 
inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen; 
53.2 als het geschil een gevolg is van natuurrampen, atoomkernreacties of 
molest (onder molest worden de omstandigheden en gebeurtenissen verstaan 
zoals omschreven in de tekst van het Verbond van Verzekeraars, op 2 november 
1981 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank in Den Haag onder nr. 136, 
waaronder gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, 
oproer, muiterij, sabotage en terrorisme); Als het geschil direct of indirect 
verband houdt met terrorisme, preventieve maatregelen dan wel handelingen of 
gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen, wordt 
wel rechtsbijstand verleend indien en voorzover de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), waar DAS zich 
voor het terrorismerisico heeft herverzekerd, dekking verleent. Het clausuleblad 
terrorismedekking en het protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden van 
de NHT zijn van toepassing. De tekst hiervan wordt u op verzoek toegezonden 
of kunt u nalezen op: www.terrorismeverzekerd.nl of op www.das.nl. 
In aanvulling op artikel 43 vervalt de aanspraak op rechtsbijstand als het verzoek 
om bijstand niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist dat er 
sprake is van een terrorismeschade. 
53.3 als het geschil verband houdt met het besturen van een voer- of vaartuig 
terwijl de bestuurder niet bevoegd was dit te besturen. DAS doet hierop geen 
beroep als in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het 
onbevoegd besturen, of verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet 
wist en redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde; 
53.4 in een geschil tussen een verzekerde en DAS, dan wel in een geschil over 
de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst (DAS vergoedt 
echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als verzekerde in 
een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt); 
53.5 als het geschil het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten 
van verzekerde of als hij het ontstaan daarvan of van de behoefte aan 
rechtsbijstand willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te 
behouden of te behalen;  
53.6 in een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, 
dan wel als verzekerde willens en wetens heeft gehandeld. Als bij het einde van 
de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn, vergoedt DAS alsnog de 
redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 49; 

53.7 in geschillen die zijn ontstaan doordat verzekerde instaat voor 
verplichtingen van anderen of doordat een vordering of verplichting van een 
ander op hem is overgegaan; 
53.8 in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties. 
Hieronder vallen ook geschillen over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden 
retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen. 
53.9 voorzover verzekerde voor de behartiging van zijn belangen aanspraak kan 
maken op een aansprakelijkheidsverzekering. 
53.10 in geschillen over de exploitatie van de verzekerde caravan (verhuur, 
vervoer, examens, les enz.); 
53.11 in geschillen over de aanschaf van tweedehands caravans, tenzij deze 
onder schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële dealer; 
53.12 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of 
daarvoor in de plaats komende regresacties. 
54 Bijzondere verplichtingen 
54.1 Verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek 
zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS. 
54.2 Als verzekerde zijn verzoek méér dan een jaar na het ontstaan van het 
geschil of méér dan zes maanden na het einde van de verzekering aanmeldt, is 
DAS niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. 
54.3 Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van verzekerde 
betrekking heeft op een geschil, moet verzekerde de aanwezigheid van een 
geschil aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel 
geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en 
veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond voor het 
verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport. 
54.4 Verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle medewerking aan 
DAS of aan de ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in 
dat hij: 
54.4.1 alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben; 
54.4.2 op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het (financieel) 
belang aannemelijk maakt; 
54.4.3 DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek 
ter beschikking heeft in te zien; 
54.4.4 zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het 
verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden; 
54.4.5 alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. 
54.5 Verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voorzover hij 
die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan 
de door verzekerde ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een   
onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor verzekerde 
verrekenbare BTW. 
55 Franchise 
Verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op 
rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 125,- beloopt. 
56 Geschillenregeling 
56.1 Als verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de regeling 
van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij 
DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat 
naar zijn keuze uit een lijst van advocaten, die DAS op verzoek aan hem 
verstrekt. Deze advocaten zijn niet in loondienst van DAS. 
56.2 DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de 
gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt 
verzekerde ook zelf nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat 
is bindend voor DAS. De kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten 
laste van het verzekerde kostenmaximum. 
56.3 De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet 
overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij verzekerde op dat 
moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van het bepaalde in artikel 
56.5 
56.4 Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de 
opdracht niet aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven, of aan een 
kantoorgenoot worden verstrekt. 
56.5 Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, 
kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij 
daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt DAS 
alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 49. 
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56.6 Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over 
de regeling van het geschil tussen de verzekerde en een advocaat of een door 
DAS ingeschakelde externe deskundige. 
57 Verval van rechten 
Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 57.1 is omschreven of een 
meningsverschil over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een 
rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat DAS haar 
standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. 
58 Belangenconflicten 
Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak 
maken en hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt het volgende: 
58.1 bij een geschil tussen verzekeringnemer en één van de medeverzekerden op 
één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer; 
58.2 bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent DAS 
alleen rechtsbijstand aan verzekerde die door de verzekeringnemer is 
aangewezen; 
58.3 bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen 
hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen 
keuze. DAS vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig artikel 50. 
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Rubriek Kampeerauto  

Algemene Voorwaarden Kampeerautoverzekering   

310.345 04-09  
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1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 
1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie 
- SOS International 
1.3 hulpverlening: organisatie van hulp door SOS International 
1.4 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met Summa en 
die als zodanig in de polis is vermeld 
1.5 verzekerde: 

in geval van wettelijke aansprakelijkheid: 
1.5.1 de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de door de 
kampeerauto vervoerde personen 
1.5.2 de werkgever van de onder 1.5.1 genoemde verzekerden, als hij krachtens 
artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor een door een 
verzekerde veroorzaakte schade 
in geval van hulpverlening: 
1.5.3 de bestuurder en overige passagiers, die door een daartoe bevoegd persoon 
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn gemachtigd als zodanig gebruik te maken van 
de kampeerauto 
in geval van Allrisk/beperkt casco: 
1.5.4 de verzekeringnemer 
1.6 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.7 uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen en uitkering bij 
ongeval 
1.8 kampeerauto: het in de polis omschreven motorrijtuig, voorzien van een 
Nederlands kentekenbewijs, in de standaarduitvoering, waarmee nieuwe 
motorrijtuigen van hetzelfde merk en type volgens de catalogus van fabrikant, 
importeur of dealer werden afgeleverd op het tijdstip waarop het motorrijtuig 
voor het eerst tot het verkeer werd toegelaten 
1.9 accessoires: de niet tot de standaarduitrusting behorende onderdelen die aan 
de kampeerauto, zowel daarbinnen als daarbuiten, duurzaam zijn bevestigd, 
terwijl de (rij)technische staat van de kampeerauto - zonder vervanging van die 
onderdelen of zonder het aanbrengen van een of meer aanpassingen - 
daardoor niet wordt beïnvloed 
1.10 inboedel: alle niet onder “kampeerauto”, “accessoires” en “(zonne-)luifel” 
begrepen roerende zaken, zolang zij zijn meegenomen tijdens reizen met de 
kampeerauto en/of zolang zij zijn achtergelaten in de kampeerauto. Een reis 
wordt geacht te beginnen op het ogenblik dat verzekerde zijn vaste woning 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

verlaat en te eindigen op het ogenblik dat verzekerde daarin terugkeert. Onder 
inboedel worden niet begrepen: horloges, camera’s, kostbaarheden, sieraden, 
brillen, geld, geldswaardig papier, vaar-, vlieg- en voertuigen anders dan fietsen 
1.11 bagage: de voorwerpen die verzekerden in en/of op de kampeerauto en/of 
aanhangwagen hebben meegenomen, met uitzondering van handelsvoorwerpen 
en dieren (anders dan kleine huisdieren) 
1.12 (zonne-)luifel: afdak, dat aan de kampeerauto is bevestigd en daarmee één 
geheel vormt 
1.13 aanhangwagen: de achter de kampeerauto meegenomen aanhangwagen 
1.14 nieuwwaarde: het bedrag onmiddellijk vóór de schade benodigd voor het 
verkrijgen van nieuwe zaken van hetzelfde merk en type/dezelfde soort en 
kwaliteit 
1.15 dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens 
waardevermindering door veroudering of slijtage 
1.16 aankoopwaarde: het bedrag waarvoor de kampeerauto door 
verzekeringnemer is aangeschaft. 
1.17 afgesloten ruimte: een met een deugdelijk slot afgesloten  ruimte met 
muren en een dak die, anders dan door een bevoegde met behulp van een sleutel, 
niet kan worden betreden. 
1.18 fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijzen (proberen te) 
verkrijgen van een schadevergoeding (waaronder ook begrepen kosten), 
reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het 
onder valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een  
verzekeringsdekking. 
2 Geldigheidsduur verzekering 
2.1 De verzekering is geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. 
2.2 De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn en 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 voor deze datum per een 
aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.3.2 zodra de kampeerauto gewoonlijk in het buitenland wordt gestald. 
Verzekeringnemer is verplicht Summa hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 
te doen  
2.3.3 bij alle overgang van eigendom of belang bij het verzekerde, met verlies 
van de feitelijke macht daarover. Verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn 
verplicht binnen 8 dagen na iedere omstandigheid die tot het einde van de 
verzekering heeft geleid daarvan mededeling te doen aan  Summa. 
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.4.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de Summa tot een  
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen 
2.4.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.4.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de erzekering 
heeft gedaan. 
2.5 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.5.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd 
2.5.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een  
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.5.3 binnen 30 dagen nadat zij op grond van deze verzekering een uitkering 
heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.4 binnen 30 dagen nadat haar een zodanige risicowijziging ter kennis is 
gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten 
2.5.5 als verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven 
2.5.6 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa de verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.6 De verzekering eindigt in de in 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en met 
2.5.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum., zij het 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, 
behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van 
verzekerde Summa te misleiden. 
2.7 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet 
Summa te misleiden dan wel Summa  de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 

opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van de 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
2.8 Summa heeft het recht de verzekering per direct te beëindigen, als de 
verzekerde over een gebeurtenis of schade fraude heeft gepleegd of daarover met 
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. 
3 Geldigheidsduur dekking 
3.1 De geldigheidsduur van de dekking is gelijk aan de geldigheidsduur van de 
verzekering, behoudens het bepaalde in 1.10. 
3.2 De dekking wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 30 dagen na 
de premievervaldatum in gebreke is premie te betalen. De opschorting werkt 
terug tot de premievervaldatum. De dekking wordt hersteld 24 uur nadat de 
achterstallige premie en eventuele incassokosten door  Summa zijn ontvangen. 
Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen 
uitkering verleend. 
4 Premie 

4.1 Betaling 
4.1.1 Verzekeringnemer is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen. 
4.1.2 Betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van twaalf 
maanden of minder. 
4.1.3 Betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn geheel. Deze 
worden per eerstvolgende termijn geïncasseerd. 
4.1.4 Als uit de polis blijkt dat betaling van premie in termijnen van minder dan 
twaalf maanden plaatsvindt geldt dat als een termijn geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft, het betalingsverzoek eenmalig wordt herhaald. Als binnen tien 
dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen vervalt de 
betalingsregeling. Premie voor de resterende termijn(en) is dan onmiddellijk 
volledig verschuldigd. 
4.2 Teruggave 
Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij tussentijdse 
opzegging als omschreven in 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en 
met 2.5.5 de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
4.3 Bonus-malus 
4.3.1 De premie voor wettelijke aansprakelijkheid, Allrisk en beperkt casco 
wordt mede bepaald door de bonus-malustrede. Elk schadevrij verzekeringsjaar 
geeft bij onveranderde voortzetting van de verzekering recht op verhoging van 
de inschaling op de bonus-malusladder met 1 trede, tenzij trede 19 is bereikt. 
Deze regeling is niet van toepassing op de premie voor inboedel en/of  
(zonne-)luifel.  
4.3.2 In geval van één of meer schaden in een verzekeringsjaar zal de korting in 
het daarop volgende verzekeringsjaar worden verminderd volgens onderstaande 
tabel: 
bonus-malusladder 
B/M trede Kortings-   B/M trede na een verzekeringsjaar met 

Percentage  1 schade  2 schaden   3 of meer 
19  75%   14 8   1 
18  75%  13 7   1 
17  75%  12 7   1 
16  75%   11 6   1 
15  75%  10 6   1 
14  75 %  9 5   1 
13  70 %  8 4   1 
12  67,5 %  7 3   1 
11 65 %  6 2   1 
10 60 %  6 2   1 
9  55%  5 1   1 
8  50%  4 1   1 
7  45%  3 1   1 
6  40%  2 1   1 
5  35%  1 1   1 
4  25%  1 1   1 
3  15%  1 1   1 
2  5%  1 1   1 
1  -/- 25 % toeslag 1 1   1 
 
4.4 Een schade heeft geen invloed op de bonus-malus als: 
4.4.1 Summa een uitkering heeft gedaan voor een schade die niet door 
(mede)schuld van verzekerde is ontstaan 
4.4.2 Summa uitsluitend expertisekosten heeft betaald 
4.4.3 Summa geen uitkering verschuldigd is 
4.4.4 Summa een gedane uitkering op grond van een 
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overeenkomst tussen verzekeraars niet (geheel) kan verhalen 
4.4.5 Summa een uitkering uitsluitend op grond van een overeenkomst tussen 
verzekeraars verschuldigd wordt 
4.4.6 Summa een gedane uitkering geheel heeft verhaald. Daaronder wordt 
gerekend het niet geheel kunnen verhalen van het uitgekeerde bedrag als gevolg 
van een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde of vaste afschrijving 
4.4.7 Summa uitsluitend een uitkering is verschuldigd voor: 
- gebeurtenissen als vermeld in 32 
- uit de rubriek Hulpverlening voortvloeiende kosten 
- schade aan de inboedel en/of (zonne-)luifel 
4.4.8 verzekerde een door Summa gedane uitkering binnen 12 maanden na de 
schadebetaling voor eigen rekening neemt. 
4.5 No-claim bescherming 
De trede op de bonus-malusladder blijft gelijk aan het voorafgaande jaar als uit 
de polis blijkt dat No-claim bescherming is meeverzekerd. Deze dekking houdt 
in dat verzekerde eenmaal per jaar een schade, die anders gevolgen zou hebben 
gehad voor de premiekorting, kan claimen met behoud van de bonusmalustrede. 
In dat geval blijft het eerstvolgende verzekeringsjaar het kortingspercentage 
ongewijzigd. 
5 Verzekeringsgebied 
5.1 De verzekering is geldig in Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, 
Madeira en in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië 
en heel Turkije. 
5.2 De verzekering is eveneens van kracht tijdens het vervoer van de 
kampeerauto tussen de landen die tot het verzekeringsgebied behoren, tenzij 
anders in de polis is aangegeven. 
6 Algemene uitsluitingen 
6.1 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend als verzekerde of tot 
uitkering gerechtigde: 
6.1.1 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 geen verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven 
6.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te 
vervallen, als verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de onder 7.1.2 
en 7.1.3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Summa te 
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt 
6.1.3 met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste 
merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt. 
6.2 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend als gevolg van een 
gebeurtenis: 
6.2.1 die (in)direct verband houdt 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 Den Haag is gedeponeerd. 
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt 
6.2.2 terwijl de kampeerauto wordt gebruikt voor verhuur, 
beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer of andere doeleinden dan in 
het aanvraagformulier voor deze verzekering vermeld, dan wel voor een ander 
doel dan bij de wet is toegestaan 
6.2.3 bij het deelnemen aan of oefenen voor snelheidsritten of - wedstrijden 
6.2.4 bij het deelnemen aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en -
wedstrijden, tenzij deze geheel plaatsvinden in Nederland en met toestemming 
van de bevoegde instanties worden gehouden. 
6.3 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend voor schade ontstaan 
terwijl de bestuurder: 
6.3.1 een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft 
6.3.2 niet in het bezit is van een geldig voor de kampeerauto wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs 
6.4 De uitsluitingen genoemd in 6.1, 6.2.2 tot en met 6.2.4 en 6.3 gelden niet 
voor de verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich 
buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van 
deze omstandigheden geen enkel verwijt treft. 
6.5 Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
6.5.1 bestaand in geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken, slijtage en 
waardevermindering van de kampeerauto, inboedel en/of (zonne-)luifel 

6.5.2 ontstaan door of tijdens beslag of door verbeurdverklaring, anders dan 
wegens een verkeersongeval. 
6.5.3 ten gevolge van een door een particulier ondeugdelijk aangebracht en/of 
onderhouden gas- of elektriciteitsinstallatie of leiding. Onder ondeugdelijk 
onderhoud wordt tevens begrepen het niet om de 5 tot 7 jaar vervangen van 
gasleidingen.  
6.5.4 als de verzekerde over een schade, ongeval of gebeurtenis fraude pleegt of 
opzettelijk onware of onvolledige mededelingen doet of laat doen. 
7 Algemene verplichtingen 
7.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
7.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
7.1.2 Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht aan 
Summa en/of SOS International hun volle medewerking te verlenen en alles na 
te laten wat de belangen van Summa zou kunnen benadelen 
7.1.3 Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of 
behoort te zijn van een gebeurtenis die voor  Summa tot een uitkeringsplicht kan 
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs 
mogelijk is aan Summa te melden 
7.1.4 verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen 
redelijke termijn aan Summa alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die 
voor Summa van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen 
7.1.5 de originele bewijsstukken over te leggen 
7.1.6 in geval van diefstal, verduistering, joyriding, vermissing, kwaadwillige 
beschadiging of doorrijden na ongeval door een tegenpartij, daarvan 
onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij de politie. Het 
schriftelijk bewijs daarvan moet aan Summa worden overgelegd 
7.1.7 onmiddellijk alle terzake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere 
stukken onbeantwoord door te sturen aan  Summa 
7.1.8 zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover derden heeft (tot ten 
hoogste de van Summa ontvangen uitkering) over te dragen aan Summa, 
tezamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken 
7.1.9 bij schade aan de kampeerauto, inboedel en/of (zonne-)luifel het 
beschadigde te bewaren en te wachten met reparatie, om Summa in de 
gelegenheid te stellen het beschadigde te onderzoeken en de schade vast te 
stellen 
7.1.10 bij constatering van een vermissing van een tegen diefstal verzekerde 
kampeerauto Summa onmiddellijk in kennis te stellen. Verzekeringnemer 
verklaart zich akkoord met het aanmelden door Summa van de voertuiggegevens 
bij het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende 
particuliere organisaties door Summa ingeschakeld kunnen worden voor het 
terugvinden en terugbezorgen van de kampeerauto. Verzekerde kan ook zelf 
rechtstreeks de vermissing van de kampeerauto doorgeven door melding aan 
SOS International. 
8 Taakvervulling SOS International 
8.1 SOS International zal haar diensten verlenen in goed overleg met 
verzekerden, hun familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke termijn en 
voorzover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet 
onmogelijk maken. SOS International is vrij in de keuze van degenen die voor 
de hulpverlening worden ingeschakeld. 
8.2 SOS International zal namens verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun 
naam verbintenissen aangaan. 
8.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te 
verlangen, voorzover de kosten die voortvloeien uit de verlening van haar 
diensten niet door de deze verzekering zijn gedekt. Als deze garanties niet 
worden verkregen vervalt: 
8.3.1 de verplichting van SOS International om de verlangde diensten te 
verlenen 
8.3.2 de eventueel in verband hiermee anders bestaande dekking van de 
verzekering. 
8.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen en fouten van 
derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
9 Algemene schaderegeling 
9.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 
9.2 Summa heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts te 
verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak 
met overgave van de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulpzaken 
en dergelijke. 
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9.3 Summa heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde. 
9.4 Als Summa de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft 
verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering. 
9.5 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om 
tegenover de deskundige van Summa een andere deskundige aan te wijzen. De 
kosten van deze deskundige zijn voor rekening van verzekerde. 
9.6 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze samen een 
derde deskundige benoemen. Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen 
van de beide taxaties blijven en is bindend. De kosten van deze deskundige 
dragen Summa en verzekerde elk voor de helft. 
10 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. 
11 Onderverzekering 
Summa doet geen beroep op onderverzekering ten aanzien van het verzekerd 
bedrag voor inboedel en/of (zonne-)luifel. 
12 Objectwijziging 
Als de verzekering van kracht wordt gemaakt voor een andere kampeerauto zal 
de premie over de onverstreken termijn worden aangewend als premie voor deze 
kampeerauto, mits dit gebeurt binnen 12 maanden na datum van opschorting van 
de verzekering. Wanneer een internationaal verzekeringsbewijs is afgegeven, zal 
de onverstreken termijn worden berekend vanaf de datum van terugontvangst 
van dit bewijs. 
13 Aanpassing premie/voorwaarden 
13.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en-bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel 
op een door Summa te bepalen datum.  
13.2 Summa brengt u van wijzigingen in de premie en/of voorwaarden 
schriftelijk op de hoogte. Als u het niet eens bent met een wijziging dan moet u 
dat binnen 30 dagen na onze berichtgeving schriftelijk aan ons laten weten. Als 
wij geen bericht van u ontvangen, nemen wij aan dat u met de wijziging heeft 
ingestemd. Als u de wijziging niet accepteert, eindigt de betreffende verzekering 
op de dag dat de wijziging ingaat.  
13.3 De mogelijkheid om uw verzekering op te zeggen geldt niet als: 
a de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen; 
b wij de premie verlagen, maar de dekking niet wijzigen; 
c wij de dekking uitbreiden, maar de premie niet wijzigen. 
14 Terugvordering niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht rekeningen van Summa of SOS International terzake van 
diensten, kosten en dergelijke waarvoor op grond van deze verzekering geen 
dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als 
deze rekeningen niet worden voldaan kan zonder meer tot incasso worden 
overgegaan. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van verzekerde. 
15 Verjaringstermijn recht op uitkering 
15.1 Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt 
schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht tegenover Summa terzake 
van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn 
gaat in op de dag waarop Summa dit bericht verstuurde. 
15.2 In ieder geval vervalt ieder recht tegenover Summa terzake van het 
desbetreffende schadegeval, als  Summa niet in rechte is betrokken binnen 12 
maanden, welke termijn ingaat op de dag waarop Summa een bericht als onder 
15.1 bedoeld verstuurde 
16 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan 
zijn laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt. 
17 Geschillen/klachten 
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 
kunnen worden voorgelegd aan: 
17.1 de directie van  Summa, Postbus 5083, 5800 GB Venray 
17.2 KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag 

17.3 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of 
belanghebbende. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
18 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen 
deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de 
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Summa of 
inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode kunt u 
bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars,  
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie 
contact op met uw verzekeringsadviseur. 
19 Misbruik van vertrouwen en fraude 
Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is 
essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt 
door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij 
het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is 
van fraude dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals: 
- het beëindigen van de verzekering(en); 
- het doen van aangifte bij de politie; 
- het melden van persoonsgegevens in de gangbare 
incidentenwaarschuwingssystemen 
(o.a. het Centraal Informatie Systeem); 
- het terugvorderen van eventueel al uitgekeerde of nog uit te 
keren schadevergoeding en door ons gemaakte of nog te maken kosten. 
Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol 
Verzekeringsbedrijf ondertekend en voeren dit ook uit. 
De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in 

afwijking van de voorgaande bepalingen. 

Rubriek Wettelijke aansprakelijkheid 

20 Dekking 
20.1 Ongeacht wat in de polis en voorwaarden is bepaald, wordt deze 
verzekering geacht te voldoen aan de eisen die de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) stelt. 
20.2 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen 
en zaken - met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade - die is veroorzaakt 
met of door de kampeerauto. 
20.3 Verzekerd zijn de kosten van de door Summa verleende rechtsbijstand in 
een tegen verzekerde aanhangig gemaakte strafprocedure, als Summa de 
verzekerde door een raadsman doet bijstaan. Boetes, afkoopsommen en met 
een strafproces samenhangende gerechtskosten worden nooit vergoed. 
20.4 Verzekerd zijn de kosten van verweer in een door de benadeelde aanhangig 
gemaakt burgerlijk proces, voorzover de leiding overeenkomstig 22.1.3 bij 
Summa berust.  
20.5 De verzekering is ook van toepassing op schade veroorzaakt door zaken, 
die zich bevinden op, dan wel vallen of gevallen zijn van de kampeerauto. 
Van de verzekering is echter uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerden 
voor schade veroorzaakt door zaken, terwijl ze geladen worden op of gelost 
worden van de kampeerauto. 
20.6 Uitkering wordt verleend voor schade veroorzaakt aan een ander 
motorrijtuig van verzekeringnemer, als beide motorrijtuigen hoofdzakelijk door 
verzekeringnemer of zijn inwonende gezinsleden worden bestuurd en er dekking 
zou zijn als de schade door een derde was geleden. 
20.7 Als ter waarborging van de rechten van benadeelden door een buitenlandse 
overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om opheffing van een op de 
kampeerauto gelegd beslag of invrijheidstelling van een verzekerde te 
verkrijgen, zal  Summa deze zekerheid voorschieten tot ten hoogste € 50.000,-. 
Voorwaarde is dat verzekerde uit hoofde van deze verzekering aanspraak op 
uitkering heeft. 
21 Bijzondere uitsluitingen 
21.1 Geen uitkering wordt verleend in geval van aansprakelijkheid: 
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21.1.1 die voortvloeit uit een contractuele verplichting 
21.1.2 voor schade aan de kampeerauto zelf en aan hetgeen volgens de W.A.M. 
daarvan deel uitmaakt, voor schade aan vervoerde zaken en aan zaken die een 
verzekerde onder zich heeft, alles met inbegrip van daaruit voortvloeiende 
schade  
21.1.3 van hen die niet zijn gemachtigd gebruik te maken van de kampeerauto 
21.1.4 voor personenschade, toegebracht aan de echtgeno(o)t(e) van de 
verzekeringnemer, de bezitter, de houder en de bestuurder van de kampeerauto 
die het ongeval veroorzaakt, alsmede hun bloed- en aanverwanten in de rechte 
lijn die bij hen inwonen en door hen worden onderhouden, voorzover zij terzake 
van deze schade recht hebben op een vergoeding op grond van een andere 
verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen uit anderen hoofde 
21.1.5 als verzekerde of belanghebbende een in artikel 8 van de W.A.M. 
genoemde verplichting niet nakomt. 
22 Bijzondere verplichtingen 
22.1 Verzekerde is verplicht: 
22.1.1 zich te onthouden van activiteiten en/of beslissingen ten aanzien van de 
schaderegeling, omschreven in 23.1 
22.1.2 Summa te machtigen over de zekerheidstelling (20.7) te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te 
verkrijgen 
22.1.3 wanneer hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de 
feitelijke leiding van het proces over te laten aan  Summa en haar, dan wel de 
door haar aangewezen raadsman of gemachtigde, alle benodigde volmachten te 
verlenen. 
23 Schaderegeling 
23.1 Uitsluitend Summa is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van  
benadeelden te erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen 
dergelijke vorderingen verweer te voeren, terzake voorschotten te geven, 
schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke. De terzake door Summa 
genomen beslissingen zijn bindend voor verzekerde. 
23.2 In de onder 21 genoemde gevallen is Summa, zodra zij krachtens de 
W.A.M. (of daarmee overeenkomende buitenlandse wet) de benadeelde 
schadevergoeding verschuldigd wordt, gerechtigd het door haar verschuldigde te 
verhalen op de verzekerden voor wie de uitsluiting geldt. Het verhaalsrecht 
omvat ook de door Summa terzake van de schade gemaakte kosten. 
23.3 Het in het vorige punt genoemde verhaalsrecht komt  Summa eveneens toe 
terzake van beperkende bepalingen en schade veroorzaakt terwijl er geen 
dekking was. 
23.4 Summa maakt geen gebruik van haar verhaalsrecht tegenover 
verzekeringnemer wanneer de schade door een ander is veroorzaakt nadat de 
verzekering volgens 2.3.3 is geëindigd en verzekeringnemer heeft voldaan aan 
de daarin genoemde verplichting tot kennisgeving  
23.5 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen 
worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 
7:954 BW. 
24 Uitkering 
24.1 Summa biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
schade die met of door de kampeerautoaan personen en/of zaken wordt 
toegebracht, tot maximaal de volgende bedragen: 
24.1.1 € 5.000.000,- voor schade aan personen, per gebeurtenis, ongeacht het 
aantal slachtoffers 
24.1.2 € 2.500.000,- voor schade aan zaken per gebeurtenis 
24.2 Is in het land waar de gebeurtenis plaatsvindt krachtens een met de W.A.M. 
overeenkomende wet een hoger maximum bedrag voorgeschreven, dan geldt dit 
hogere bedrag. 
24.3 De kosten genoemd in 20.3 en 20.5 komen boven het verzekerde bedrag 
voor rekening van Summa. 
25 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor de benadeelde met een eigen recht op 
schadevergoeding volgens de W.A.M. en, als het bepaalde in 20.6 van 
toepassing is, voor verzekeringnemer. 
Rubriek Hulpverlening 

26 Dekking hulpverlening in Nederland 
Gebeurtenissen 
26.1 Onder gebeurtenis wordt verstaan: 
26.1.1 het uitvallen van de kampeerauto (waaronder te verstaan het niet kunnen 
vervolgen van de weg) in Nederland door: 
- beschadiging of verlies door brand, diefstal, joyriding, ontploffing, 

zelfontbranding of enig ander onverwacht van buiten komend onheil, ook al is 
deze gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
- een ander plotseling buiten de woonplaats van verzekerde optredend defect, 
ook als gevolg van eigen gebrek, echter alleen als de kampeerauto niet ouder is 
dan 60 maanden, tenzij de verzekering ook het risico van beperkt/allrisk 
cascoschade omvat 
26.1.2 het uitvallen van de verzekerde-bestuurder in Nederland tijdens de reis 
door ziekte of als gevolg van door een ongeval opgelopen letsel, waardoor hij 
om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van 
de kampeerauto voort te zetten en de overige verzekerden niet in staat en/of 
bevoegd zijn de besturing over te nemen. 
Omvang van de hulpverlening in Nederland 
26.2 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 26.1 zijn verzekerd 
26.2.1 de kosten van door SOS International georganiseerd vervoer van de 
kampeerauto (met aanhangwagen) en de bagage naar een adres in Nederland 
26.2.2 de kosten van door SOS International georganiseerd vervoer per taxi van 
de verzekerden, onmiddellijk na de gebeurtenis, naar een adres in Nederland. 
26.3 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 26.1.1 binnen 30 dagen 
voor aanvang van een buitenlandse reis (echter inbeslagneming van de 
kampeerauto alleen als gevolg van een verkeersongeval) en als rijklaar maken, 
teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, 
wordt uitkering verleend voor de huurkosten van een vervangende kampeerauto 
vanaf de geplande vertrekdatum, echter niet langer dan tot het oorspronkelijk 
gekozen tijdstip van terugkeer. De uitkering bedraagt maximaal € 125,- per dag 
en € 1.250,- totaal. 
Dekking hulpverlening buiten Nederland 
26.4 Onder gebeurtenis wordt verstaan: 
26.4.1 het uitvallen van de kampeerauto (waaronder te verstaan het niet kunnen 
vervolgen van de weg) buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied 
door:  
- beschadiging of verlies door brand, diefstal, joyriding, ontploffing, 
zelfontbranding of enig ander onverwacht van buiten komend onheil (echter 
inbeslagneming van de kampeerauto uitsluitend wegens een verkeersongeval), 
ook al is deze gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
- een ander plotseling optredend defect, ook als gevolg van eigen gebrek, echter 
alleen als de kampeerauto niet ouder is dan 60 maanden, tenzij de verzekering 
ook het risico van beperkt/allrisk cascoschade omvat  
- lawines, vallend gesteente, overstromingen of andere natuurrampen 
Bovenstaande oorzaken gelden als gebeurtenis wanneer rijklaar maken, 
teruggave of opheffing van het uitvallen niet mogelijk is binnen 2 werkdagen 
26.4.2 het uitvallen van de verzekerde-bestuurder buiten Nederland, maar binnen 
het verzekeringsgebied tijdens de reis door ziekte of als gevolg van door een 
ongeval opgelopen letsel, waardoor hij om medische redenen geacht moet 
worden niet in staat te zijn de besturing van de kampeerauto voort te zetten en 
de overige verzekerden niet in staat en/of bevoegd zijn de besturing over te 
nemen. 
Omvang van de hulpverlening buiten Nederland 
26.5 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 26.4.1 zijn verzekerd: 
26.5.1 - de kosten van het huren van een vervangende kampeerauto (exclusief 
brandstof en een eventuele ongevallen en/of bagageverzekering voor 
inzittenden) evenwel niet langer dan tot het oorspronkelijk gekozen tijdstip van 
terugkeer. De uitkering bedraagt maximaal € 125,- per dag en € 1.250,- totaal. 
Wanneer wordt gekozen voor het huren van een vervangende kampeerauto, geldt 
de rubriek Hulpverlening even eens voor de vervangende kampeerauto 
OF (naar keuze van verzekerden)  
- de reiskosten van verzekerden met hun bagage via de kortst mogelijke route op 
basis van 2e klasse trein (inclusief eenmalig vervoer per taxi naar het  
dichtstbijzijnde spoorwegstation) 
26.5.2 de kosten van door SOS International georganiseerd transport van de 
kampeerauto (met aanhangwagen) en de bagage naar een adres in Nederland, 
tenzij de kosten van dat vervoer hoger zijn dan de waarde van de kampeerauto 
(met aanhangwagen) op dat moment en de kosten op grond van 26.5.3 lager zijn 
dan de kosten van transport 
26.5.3 de kosten van door SOS International georganiseerde vernietiging en/of 
douaneheffingen wanneer op grond van het vorige punt wordt besloten de 
kampeerauto achter te laten in het buitenland 
26.5.4 de door SOS International gemaakte kosten van verzending van 
onderdelen die nodig zijn voor het weer rijklaar maken van de kampeerauto, als 
deze onderdelen niet op korte termijn ter plaatse verkrijgbaar zijn. Kosten van 
aankoop, douaneheffing en eventuele retourvracht komen voor rekening 
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van verzekerde. Annulering van een dergelijke bestelling is niet mogelijk. 
26.6 Bovendien wordt, ook bij rijklaar maken, teruggave of opheffing van het 
uitvallen binnen 2 werkdagen, uitkering verleend voor: 
26.6.1 de extra verblijfkosten van verzekerden gedurende het gedwongen 
oponthoud door het uitvallen van de kampeerauto, evenwel niet langer dan tot 
het oorspronkelijk gekozen tijdstip van terugkeer. De uitkering bedraagt voor 
alle verzekerden tezamen maximaal € 125,- per dag gedurende ten hoogste 10 
dagen 
26.6.2 de extra kosten van bergen, bewaken, stallen en vervoer van de 
kampeerauto naar de dichtstbijzijnde reparateur. De uitkering bedraagt maximaal 
€ 1.250,- per gebeurtenis. 
26.7 Het bepaalde in 26.1.1, 26.2, 26.4.1, 26.5 en 26.6 omtrent het uitvallen van 
de kampeerauto is ook van toepassing op het uitvallen van de aanhangwagen, 
met uitzondering van uitkering voor kosten van het vervoer van personen per 
taxi en/of 2e klasse trein. De uitkering voor huur van een vervangende 
aanhangwagen bedraagt maximaal € 50,- per dag en € 1.000,- totaal. 
26.8 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 26.4.2 zijn verzekerd: 
26.8.1 de kosten van het inzetten van een vervangende bestuurder door SOS 
International om de kampeerauto (met aanhangwagen) en de bagage tezamen 
met de verzekerden, voorzover voor hen plaats is, terug te rijden naar een adres 
in Nederland. De verzekering omvat - naast de kosten van organisatie door 
SOS International - uitsluitend de kosten van honorering, reis- en verblijfkosten 
van de vervangende bestuurder. 
26.9 Als het uitvallen van de bestuurder geschiedt tijdens een reis met uitsluitend 
recreatieve doeleinden, bestaat naast bovengenoemd recht bovendien het recht 
om zich via de kortst mogelijke route te laten rijden naar het reisdoel, wanneer 
dat ligt binnen het verzekeringsgebied. 
26.10 Wanneer sprake is van samenloop van gebeurtenissen zoals omschreven in 
26.4.1 en 26.4.2 geldt uitsluitend de onder 26.5 tot en met 26.7 vermelde 
dekking. 
27 Bijzondere uitsluitingen 
27.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend in geval van uitvallen van de 
kampeerauto/aanhangwagen als gevolg van: 
27.1.1 een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen of te voorkomen. Het 
vervangen van een lekke band is wel verzekerd.  
27.1.2 slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van de 
kampeerauto/aanhangwagen. 
28 Bijzondere verplichtingen 
28.1 Verzekerde is verplicht: 
28.1.1 in alle gevallen waarin een beroep op deze rubriek moet worden gedaan, 
zich zo snel mogelijk en altijd vooraf in verbinding te stellen met SOS 
International onder opgave van de verzekeringsgegevens 
28.1.2 in geval van uitvallen van de bestuurder of de kampeerauto/ 
aanhangwagen medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een door SOS 
International verlangde machtiging van de eigenaar van de kampeerauto/de 
aanhangwagen 
28.1.3 ervoor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over de kampeerauto/ 
aanhangwagen kan worden beschikt. Als vrije beschikking over het 
vervoermiddel wordt verhinderd door het niet betaald zijn van rekeningen en 
dergelijke, is verzekerde verplicht SOS International hierover nauwkeurig in te 
lichten en haar in het bezit te stellen van de nodige geldmiddelen tot betaling 
hiervan. SOS International is pas nadat hieraan is voldaan verplicht tot het 
verlenen van hulp. 
29 Schaderegeling 
29.1 Uitkering wordt alleen verleend tegen overlegging van de originele nota’s 
en onder aftrek van eventuele besparingen. 
29.2 Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van de gedekte gebeurtenissen, als 
ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, berust de 
bewijslast op verzekerden. Zij zijn dan ook gehouden de nodige originele, 
schriftelijke verklaringen van de kant van de politie, artsen, garages en 
dergelijke over te leggen. 
30 Rechthebbende 
30.1 Recht op uitkering bestaat voor verzekerde. 
30.2 Summa is gerechtigd uitkering te doen aan de verzekerde die de te 
vergoeden nota’s en andere bewijsstukken heeft ingezonden. Deze uitkering zal 
gelden als kwijting voor alle verzekerden. 
Rubriek Telecommunicatiekosten 

31 Dekking 

Als recht op uitkering of hulpverlening bestaat zijn de gemaakte noodzakelijke 
kosten van telecommunicatie verzekerd. De uitkering bedraagt maximaal € 100,- 
per gebeurtenis. 
Rubriek Allrisk casco/Beperkt casco 

32 Dekking Beperkt casco 
Alleen verzekerd als uit de polis blijkt dat voor deze dekking de bijbehorende 
premie is berekend. 
32.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de kampeerauto door: 
32.1.1 brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag, ook al is de 
gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
32.1.2 diefstal, braak, verduistering, joyriding en vermissing, en poging tot 
diefstal, braak en joyriding. Ook wordt uitkering verleend voor schade aan de 
kampeerauto, ontstaan gedurende de tijd dat de kampeerauto was ontvreemd. 
Schade of verlies door diefstal, joyriding of vermissing is uitsluitend gedekt als 
de kampeerauto deugdelijk afgesloten was en de sleutels zich niet in de 
kampeerauto bevonden, tenzij de kampeerauto in een afgesloten ruimte stond 
32.1.3 storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter 
per seconde, en als gevolg van storm vallende voorwerpen 
32.1.4 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardverschuiving, vulkanische 
uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving 
32.1.5 botsing met vogels of loslopende andere dieren voorzover de schade 
direct door die botsing ontstond 
31.1.6 een van buiten komend onheil tijdens vervoer door een 
transportondernemer. Uitgezonderd zijn schrammen, krassen of lakschade en 
schade ontstaan tijdens takelen en slepen 
32.1.7 relletjes (waaronder niet begrepen kwaadwillige beschadiging) 
32.1.8 botsing met luchtvaartuigen, delen daarvan of voorwerpen daaruit 
32.1.9 ruitbreuk die niet gepaard gaat met andere schade dan door scherven van 
de ruit. 
33 Dekking Allrisk casco 
Alleen verzekerd als uit de polis blijkt dat voor deze dekking de bijbehorende 
premie is berekend. 
33.1 Behalve voor schade of verlies door de in 32 genoemde gebeurtenissen 
wordt ook uitkering verleend voor schade aan of verlies van de kampeerauto 
door: 
33.1.1 botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen, ook al is de 
gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
33.1.2 kwaadwillige beschadiging 
33.1.3 ieder ander onverwacht van buiten komend onheil. 
34 Aanvullende dekking Allrisk casco/Beperkt casco 
34.1 Als de kampeerauto Allrisk casco/Beperkt casco is verzekerd, wordt in 
verband met een verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 
34.1.1 in, op of aan de kampeerauto in standaarduitvoering aangebrachte 
veranderingen of bewerkingen, mits in het verzekerd bedrag voor de 
kampeerauto is inbegrepen 
34.1.2 in, op of aan de kampeerauto aangebrachte accessoires, mits in het 
verzekerd bedrag voor de kampeerauto is inbegrepen. 
34.1.3 gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel, brandblusapparaat en 
verbanddoos 
34.1.4 kosten van vervanging van een voor de buitenlandse autosnelwegen 
voorgeschreven autosnelwegvignet  
34.1.5 kosten van bewaken en vervoer van de beschadigde 
kampeerauto naar de dichtstbijzijnde reparatie-inrichting, voorzover geen 
rechten kunnen worden ontleend aan de rubriek Hulpverlening 
34.1.6 averij grosse of daarmee gelijk te stellen kosten. 
35 Bijzondere uitsluitingen 
35.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
35.1.1 aan de aanhangwagen die ingevolge de W.A.M. wordt geacht deel uit te 
maken van de kampeerauto 
35.1.2 wanneer verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft 
genomen om diefstal te voorkomen. Hiervan is onder meer sprake wanneer 
verzekerde de sleutels en/of het kentekenbewijs in de kampeerauto achterlaat. 
35.1.3 die is ontstaan terwijl de bestuurder van de kampeerauto zodanig onder 
invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen of een opwekkend of 
bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet worden geacht een 
motorrijtuig naar behoren te besturen. Er is sprake van overmatig alcoholgebruik 
als het bloedalcoholgehalte 0,5 promille of hoger is of het ademalcoholgehalte 
220 microgram of hoger is. Ook als de bestuurder een ademtest of een urine- of 
bloedproef weigert, vergoeden wij de cascoschade niet.  
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35.2 De uitsluiting genoemd in 35.1.3 geldt niet voor de verzekerde die aantoont, 
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen enkel 
verwijt treft. 
36 Bijzondere verplichtingen 
36.1 Verzekerde is verplicht: 
36.1.1 binnen de in 37.3 genoemde termijn regelmatig bij de politie te nformeren 
naar het eventueel teruggevonden zijn van de kampeerauto en Summa zo snel 
mogelijk te berichten als deze is teruggevonden  
36.1.2 zijn volle medewerking te verlenen aan de overdracht bedoeld in 9.2 en 
9.3 en aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring 
36.1.3 In afwijking van 7.1.9 heeft verzekerde het recht schade te laten herstellen 
zonder voorafgaande toestemming van  Summa als de kosten niet hoger zijn dan 
€ 350,-. Verzekerde is verplicht Summa hiervan direct in kennis te stellen en 
haar zo snel mogelijk de originele, gespecificeerde nota van de reparatie-
inrichting toe te zenden.  
36.2 Indien aankoopgarantie van toepassing is, dient verzekerde in geval van 
schade de originele aankoopnota te overleggen. 
37 Schaderegeling 
37.1 In geval van ruitbreuk zal Summa pas tot uitkering overgaan na ontvangst 
van de originele en definitieve reparatienota. 
37.2 Summa verhaalt, behalve bij verduistering en als schade is vergoed op 
grond van 6.4, een gedane uitkering niet op de door verzekerde gemachtigde 
bestuurder en/of op diens werkgever. 
37.3 Bij diefstal, verduistering of vermissing van de kampeerauto is Summa 
eerst verplicht tot uitkering nadat, na melding van de gebeurtenis aan Summa, 
een termijn is verstreken van 30 dagen en het aan verzekerde en Summa niet 
bekend is, dat de kampeerauto is teruggevonden. 
38 Waardebepaling bij schade 
Afhankelijk van de in de polis vermelde nieuwwaardetermijn is de basis voor de 
berekening van een uitkering: 
38.1 bij een nieuwwaardetermijn van 3 jaar: 
38.1.1 voor een fabrieksgebouwde kampeerauto die bij afgifte van het 
Nederlandse kentekenbewijs nieuw was en waarvan verzekerde de eerste 
eigenaar is: 
38.1.1.1 als de schade is ontstaan binnen 36 maanden na afgiftedatum van het 
kentekenbewijs: de direct vóór de schade geldende nieuwwaarde met een 
maximum van 110% van het verzekerd bedrag 
38.1.1.2 als de schade is ontstaan na 36 maanden, maar binnen 60 maanden na 
afgiftedatum van het kentekenbewijs: de direct vóór de schade geldende 
nieuwwaarde, met een maximum van 110% van het verzekerd bedrag, onder 
aftrek van 1,5 % voor elke maand (of gedeelte daarvan) dat de kampeerauto 
ouder is dan 36 maanden, met een maximum van 10 % per 12 maanden, tot niet 
minder dan de dagwaarde 
38.2 bij een nieuwwaardetermijn van 5 jaar: 
38.2.1 voor een fabrieksgebouwde kampeerauto die bij afgifte van het 
Nederlandse kentekenbewijs nieuw was en waarvan verzekerde de eerste 
eigenaar is: 
38.2.1.1 als de schade is ontstaan binnen 60 maanden na afgiftedatum van het 
kentekenbewijs: de direct vóór de schade geldende nieuwwaarde met een 
maximum van 110% van het verzekerd bedrag 
38.2.1.2 als de schade is ontstaan na 50 maanden, maar binnen 84 maanden na 
afgiftedatum van het kentekenbewijs: de direct vóór de schade geldende 
nieuwwaarde, met een maximum van 110% van het verzekerd bedrag, onder 
aftrek van 2% voor elke maand (of gedeelte daarvan) dat de kampeerauto ouder 
is dan 60 maanden, met een maximum van 20% per 12 maanden, tot niet 
minder dan de dagwaarde 
38.3 bij aankoopgarantie van 3 jaar: 
38.3.1 Als verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van de kampeerauto is, dan 
is de basis voor de berekening van een uitkering: 
38.3.1.1 tot 36 maanden na de aanschafdatum van de kampeerauto: de 
aankoopwaarde tot maximaal 105% van de verkoopwaarde ten tijde van de 
aankoop door verzekeringnemer, die wordt vastgesteld door de door Summa 
ingeschakelde expert. 
38.3.1.2 vanaf 36 maanden na de aanschafdatum van de kampeerauto: de 
dagwaarde. 
39 Uitkering 
39.1 De maximale uitkering is: 
39.1.1 bij totaal verlies: de volgens 38 vastgestelde waarde, minus de waarde 
van de restanten  

39.1.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 39.1.1 uit te 
keren bedrag. Als de herstelkosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens 38 
vastgestelde waarde, kan verzekerde aanspraak maken op uitkering volgens 
39.1.1. 
40 Eigen risico 
4.1 Per gebeurtenis geldt een eigen risico van: 
40.1.1 € 150,- 
40.1.2 € 250,- bij schade als gevolg van een gebeurtenis als genoemd in 33.1.1 
en 33.1.3 als de bestuurder van de kampeerauto jonger is dan 24 jaar 
40.1.3 € 75,- bij ruitbreuk (32.1.9) als vervanging van de ruit wordt uitgevoerd 
door een met Summa samenwerkend herstelbedrijf. 
40.2 Voor gebeurtenissen als genoemd in 32 en 33.1.2 zal voor de daaruit 
voortvloeiende schade altijd het onder 40.1.1 genoemde eigen risico worden 
toegepast, ongeacht of voor een hoger vrijwillig eigen risico is gekozen. 
41 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. 
Rubriek Inboedel 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
42 Dekking 
42.1 Verzekerd is schade aan of verlies van inboedel door: 
42.1.1 brand, ontploffing, zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek 
42.1.2 storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter 
per seconde, alsmede tengevolge van storm vallende voorwerpen 
42.1.3 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardverschuiving, vulkanische 
uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving 
42.1.4 diefstal van inboedel uit de kampeerauto als sprake is van braak aan de 
afsluitingen van de kampeerauto, dan wel na diefstal van de gehele kampeerauto 
42.1.5 diefstal van inboedel vanaf de kampeerauto als verzekerde kan aantonen 
dat de inboedel op een zodanige wijze op/aan de kampeerauto is  
gemonteerd/bevestigd dat deze niet eenvoudig is te verwijderen 
42.1.6 enig ander onverwacht van buiten komend onheil. 
43 Waardebepaling bij schade 
43.1 Basis voor berekening van een uitkering is: 
43.1.1 voor beschadigde of verloren gegane zaken, waarvan de dagwaarde meer 
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde: de nieuwwaarde 
43.1.2 in alle andere gevallen: de dagwaarde direct vóór de schade. 
44 Uitkering 
De maximale uitkering is: 
44.1 bij totaal verlies: de volgens 43 vastgestelde waarde tot ten hoogste het 
verzekerd bedrag, minus de waarde van de restanten 
44.2 bij beschadiging, zonder dat binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, de herstelkosten exclusief BTW tot het op grond van 44.1 uit te 
keren bedrag  
44.3 bij beschadiging, wanneer binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, de herstelkosten tot maximaal het op grond van 44.1 uit te keren 
bedrag. 
44.4 voor geluids-, beeld-,computer-, navigatie-, zend- en detectieapparatuur 
tezamen: € 500,- per gebeurtenis 
44.5 voor (hand-)gereedschappen en reserveonderdelen van de kampeerauto: € 
150,- per gebeurtenis 
44.6 voor zonnecollectoren: € 1.000,- per gebeurtenis 
44.7 voor fietsen: € 250,- per gebeurtenis voor alle fietsen tezamen. 
45 Eigen risico 
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 25,-. 
46 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer 
Rubriek (Zonne-)Luifel 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
47 Dekking 
47.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de (zonne-)luifel door: 
47.1.1 brand, ontploffing, zelfontbranding, ook als gevolg van eigen gebrek 
47.1.2 storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter 
per seconde, alsmede tengevolge van storm vallende voorwerpen 
47.1.3 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardverschuiving, vulkanische 
uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving 
47.1.4 enig ander onverwacht van buiten komend onheil. 
48 Waardebepaling bij schade 
48.1 Basis voor berekening van een uitkering is: 
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48.1.1 voor een beschadigde of verloren gegane zaak, niet ouder dan 36 
maanden: de nieuwwaarde 
48.1.2 in alle andere gevallen: de dagwaarde direct vóór de schade. 
49 Uitkering 
49.1 De maximale uitkering is: 
49.1.1 bij totaal verlies: de volgens 48 vastgestelde waarde tot 
ten hoogste het verzekerd bedrag, minus de waarde van de restanten 
49.1.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 49.1.1 uit te 
keren bedrag. 
50 Eigen risico inboedel 
Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 25,-. 
51 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. 
52 Rubriek Verhuur 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
52.1 In afwijking van 6.2.2 is deze verzekering eveneens van kracht terwijl de 
kampeerauto is verhuurd aan particulieren voor recreatiedoeleinden. 
52.2 Gedurende de tijd dat de kampeerauto is verhuurd is uitgesloten van 
dekking: het risico van verduistering en vermissing, zoals genoemd in 32.1.2 
51.3 Voor cascoschade, indien verzekerd volgens 32, bedraagt het eigen risico € 
500,- per gebeurtenis. 
Rubriek Rechtsbijstand/Verhaalservice-extra 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
53 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
53.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 
Summa waarborgt de verlening van rechtsbijstand, doch heeft DAS aangewezen 
voor de uitvoering van de uit de rechtsbijstand voortvloeiende verplichtingen 
53.2 kampeerauto: het in de polis omschreven motorrijtuig voorzien van een 
Nederlands kentekenbewijs, alsmede de aan deze kampeerauto gekoppelde 
aanhangwagen 
53.3 verzekerde: 
53.3.1 de verzekeringnemer 
53.3.2 de gemachtigde gebruiker, uitsluitend voor wat betreft de deelname aan 
het wegverkeer met de kampeerauto 
53.3.3 de nagelaten betrekkingen van een verzekerde, indien en voorzover zij 
een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van 
levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens deze 
verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat 
53.4 rechtsbijstand: 
53.4.1 het behartigen van de juridische belangen van verzekerde die in een 
geschil betrokken is geraakt. Hieronder wordt verstaan: 
- het adviseren van verzekerde over zijn rechtspositie en over de mogelijkheden 
het door hem gewenste resultaat te behalen 
- het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) vorderingen - het geldend 
maken van vorderingen of het namens verzekerde indienen en verdedigen van 
verzoek- en bezwaarschriften 
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken 
53.4.2 het vergoeden of voorschieten van de kosten van rechtsbijstand, die 
voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in 
artikel 62. 
54 Geldigheidsduur verzekering 
Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen binnen 30 dagen nadat 
gebleken is dat het risico voor haar onaanvaardbaar hoog is of wordt. 
55 Wachttijd 
55.1 DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich heeft voorgedaan 
binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 
55.2 De wachttijd geldt op overeenkomstige wijze voor een na de ingangsdatum 
van de verzekering afgesloten aanvullende dekking. 
55.3 De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke 
verzekering waaraan de verzekerde bij voortbestaan dezelfde rechten had 
kunnen ontlenen. 
56 Premie 
De bonus-malusregeling heeft geen invloed op de premie. 
57 Rechtsbijstandgebied, bevoegde rechter en toepasselijk recht 
57.1 In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in het voor de 
verzekerde kampeerauto geldend verzekeringsgebied, mits de rechter van één 
van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is: 

57.1.1 verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed 
57.1.2 strafzaken 
57.1.3 geschillen uit sleep- en reparatie-overeenkomst met betrekking tot de 
kampeerauto van verzekerde. 
57.2 In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, 
mits de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing 
is. 
58 Omvang van de dekking voor Autoverhaalserviceextra 
Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het 
uitoefenen van de hierna genoemde activiteit: 
58.1 de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig. 
58.2 De te verlenen adviesservice houdt in: het eenmalig verlenen van een 
telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die verzekerde 
telefonisch verstrekt. 
58.3 De te verlenen rechtsbijstand houdt in: 
58.3.1 verhaalsbijstand 
58.3.2 contractbijstand bij geschillen over de vergoeding of reparatie van de 
schade terzake waarvan DAS een verhaalsactievoert 
58.3.3 strafbijstand, als DAS bijstand noodzakelijk acht in verband met de 
verhaalsactie. 
59 Omvang van de dekking voor Motorrijtuig 

Rechtsbijstand 
Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het 
uitoefenen van de hierna genoemde activiteiten: 
59.1 de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig 
59.2 het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde 
motorrijtuig. 
59.3 De te verlenen adviesservice houdt in: het eenmalig verlenen van een 
telefonisch juridisch advies aan de hand van de informatie die verzekerde 
telefonisch verstrekt. 
59.4 In geval rechtsbijstand wordt verleend, moet sprake zijn van een op geld 
waardeerbaar belang. 
60 Franchise 
Verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op 
rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 125,- beloopt. In 
overige geschillen geldt geen franchise. 
61 Verzekerd risico en de gebeurtenis 
61.1 Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil moet voorzien in 
een eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits 
voldaan wordt aan beide onderstaande voorwaarden: 
61.1.1 de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
rechtsbijstand doen zich voor gedurende de looptijd van de verzekering 
61.1.2 de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
rechtsbijstand konden bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs 
niet worden voorzien. 
61.2 Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de feitelijke 
ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het 
geschil. In geval van het verhaal van schade is het schadeveroorzakende voorval 
de gebeurtenis. Een gebeurtenis waarvan verzekerde niet op de hoogte was en 
ook niet op de hoogte behoefde te zijn, kan niet worden aangemerkt als oorzaak 
van het geschil. Bij twijfel is het aan verzekerde dit aan te tonen. 
61.3 Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit een 
gebeurtenis worden beschouwd als één geschil. 
61.4 De omvang van de dekking wordt nader bepaald door hetgeen op of bij het 
polisblad en in de toepasselijke bijzondere polisvoorwaarden wordt vermeld. 
62 Verlening van rechtsbijstand 
62.1 De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen in loondienst van DAS, 
tenzij DAS besluit de verlening van de rechtsbijstand of een deel daarvan over te 
dragen aan een externe deskundige. Voorzover de deskundige in loondienst van 
DAS de rechtsbijstand verleent, overlegt DAS met verzekerde over de wijze van 
behandeling en informeert hem over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. 
62.2 Als er geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken, 
wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. 
62.3 DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen als het belang van de 
zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS 
stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. 
62.4 Als het naar het oordeel van DAS noodzakelijk is de behandeling of een 
deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige, is uitsluitend DAS 
bevoegd om, na overleg met verzekerde, opdrachten daartoe te verstrekken. 
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62.5 Als DAS een opdracht geeft aan een advocaat om de belangen van 
verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, volgt 
DAS de keuze van verzekerde. Als de zaak in Nederland dient, komen alleen 
advocaten die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden in aanmerking. 
Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij het gerecht in het 
betreffende land zijn ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS de 
keuze. 
62.6 De opdrachten worden steeds namens verzekerde gegeven. Verzekerde 
machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. DAS is niet verplicht om in het kader van 
eenzelfde verzoek om rechtsbijstand aan meer dan één advocaat (al dan niet in 
loondienst van DAS) of (andere) externe deskundige een opdracht te 
verstrekken. Voorzover de rechtsbijstand wordt verleend door een advocaat, 
die niet in loondienst is van DAS, treedt DAS slechts op als financier van de 
daarmee gemoeide kosten overeenkomstig de bepalingen die op deze 
verzekering van toepassing zijn.  
62.7 De aansprakelijkheid voor schade door of in verband met de verlening van 
rechtsbijstand door deskundigen in loondienst van DAS is beperkt tot het bedrag 
waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, 
vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de 
polis met voorwaarden ligt ter inzage bij DAS. DAS is niet aansprakelijk voor 
schade door of in verband met de werkzaamheden van een door DAS 
ingeschakelde externe deskundige. 
62.8 Als naast verzekerde ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren, is 
DAS bevoegd, in plaats van het verlenen van rechtsbijstand door een deskundige 
in haar loondienst: 
62.8.1 één externe deskundige in te schakelen die aan alle belanghebbenden 
gezamenlijk rechtsbijstand verleent, of  
62.8.2 de door de belanghebbenden gezamenlijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand naar evenredigheid aan verzekerde te vergoeden. 
63 Kosten van rechtsbijstand 
DAS vergoedt de volgende kosten van rechtsbijstand: 
63.1 alle interne kosten: de kosten van deskundigen in loondienst van DAS 
63.2 tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis, de volgende externe kosten: 
- de kosten van de externe deskundigen die door DAS worden ingeschakeld, 
voorzover deze kosten noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de 
opdracht 
- de kosten van getuigen voorzover door een rechter toegewezen 
- de proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een 
onherroepelijk vonnis is veroordeeld 
- de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- en verblijfkosten als zijn 
persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend 
gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat 
- de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een vonnis binnen 
vijf jaar nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden. 
64 Onvermogen 
DAS vergoedt aan verzekerde de schade aan de verzekerde kampeerauto ten 
gevolge van de onrechtmatige daad van een ander, voor zover de schade een 
eigen risico van € 125,- te boven gaat tot ten hoogste € 1.250,-. Dit als een 
verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij, tenzij verzekerde de 
schade op een andere manier vergoed kan krijgen. 
65 Waarborgsom 
65.1 DAS schiet aan verzekerde een waarborgsom voor van ten hoogste € 
25.000,-, als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte 
strafzaak, de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, 
de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing van een beslag, gelegd op de 
verzekerde kampeerauto. 
65.2 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt verzekerde DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het 
verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS. 
65.3 Verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, 
maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt. 
66 Bijzondere uitsluitingen 
DAS verleent geen rechtsbijstand: 
66.1 als het geschil verband houdt met het besturen van een kampeerauto terwijl 
de bestuurder niet bevoegd was deze te besturen. DAS doet hierop geen beroep 
als in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd 
besturen, of verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist en 
redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd bestuurde. 

66.2 in een geschil tussen een verzekerde en DAS, dan wel in een geschil over 
de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst (DAS vergoedt 
echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als verzekerde in 
een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt). 
66.3 in een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) opzetdelict inhoudt, 
dan wel als verzekerde willens en wetens heeft gehandeld. Als bij het einde van 
de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn, vergoedt DAS alsnog de 
redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 61. 
66.4 in geschillen die zijn ontstaan doordat verzekerde instaat voor 
verplichtingen van anderen of doordat een vordering of verplichting van een 
ander op hem is overgegaan 
66.5 in fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties. 
Hieronder vallen ook geschillen over heffingen en heffingsvrije hoeveelheden 
retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen. 
66.6 voorzover verzekerde voor de behartiging van zijn belangen aanspraak kan 
maken op een aansprakelijkheidsverzekering. 
66.7 in geschillen over de exploitatie van de verzekerde kampeerauto (verhuur, 
vervoer, examens, les enz.). 
66.8 in geschillen over de aanschaf van tweedehands kampeerauto’s, tenzij deze 
onder schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële dealer. 
66.9 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of 
daarvoor in de plaats komende regresacties. 
67 Bijzondere verplichtingen 
67.1 Verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek 
zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS. 
67.2 Als verzekerde zijn verzoek méér dan een jaar na het ontstaan van het 
geschil of méér dan zes maanden na het einde van de verzekering aanmeldt, is 
DAS niet meer verplicht rechtsbijstand te verlenen. 
67.3 Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van verzekerde 
betrekking heeft op een geschil, moet verzekerde de aanwezigheid van een 
geschil aantonen door een deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel 
geven over de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis en over de oorzaak en 
veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport voldoende grond voor het 
verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van het rapport. 
67.4 Verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle medewerking aan 
DAS of aan de ingeschakelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in 
dat hij: 
67.4.1 alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben 
67.4.2 op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het (financieel) 
belang aannemelijk maakt 
67.4.3 DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek 
ter beschikking heeft in te zien  
67.4.4 zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het 
verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden 
67.4.5 alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden. 
67.5 Verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voorzover hij 
die ontvangt, te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan 
de door verzekerde ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een 
onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten en de voor verzekerde 
verrekenbare BTW. 
68 Geschillenregeling 
68.1 Als verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de regeling 
van het geschil waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan, dan kan hij 
DAS schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een advocaat 
naar zijn keuze uit een lijst van advocaten, die DAS op verzoek aan hem 
verstrekt. Deze advocaten zijn niet in loondienst van DAS.  
68.2 DAS legt dan dit meningsverschil, met alle relevante stukken, voor aan de 
gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt 
verzekerde ook zelf nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat 
is bindend voor DAS. De kosten zijn voor rekening van DAS en komen niet ten 
laste van het verzekerde kostenmaximum. 
68.3 De verlening van rechtsbijstand wordt door DAS voortgezet in 
overeenstemming met het oordeel van de advocaat, tenzij verzekerde op dat 
moment te kennen geeft dat hij gebruik wil maken van het bepaalde in artikel 
66.5. 
68.4 Als DAS de behandeling overdraagt aan een externe deskundige, mag de 
opdracht niet aan de advocaat die het bindende oordeel heeft gegeven, of aan een 
kantoorgenoot worden verstrekt. 
68.5 Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, 
kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. 
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Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt 
DAS alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 61. 
68.6 Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over 
de regeling van het geschil tussen verzekerde en een advocaat of een door DAS 
ingeschakelde externe deskundige. 
69 Verval van rechten 
Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 66.1 is omschreven of een 
meningsverschil over de uitleg of toepassing van de polisvoorwaarden aan een 
rechter voor te leggen, vervalt na verloop van één jaar, nadat DAS haar 
standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. 
70 Belangenconflicten 
Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak 
maken en hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt het volgende: 
70.1 bij een geschil tussen de verzekeringnemer en één van de medeverzekerden 
op één polis, verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer 
70.2 bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis, verleent DAS 
alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is 
aangewezen  
70.3 bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen 
hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen 
keuze. DAS vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig artikel 63. 
Rubriek Ongevallen inzittenden 
De dekking onder deze rubriek is alleen van kracht als uit de polis blijkt dat de 
desbetreffende premie is berekend. 
71 Begripsomschrijvingen 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
71.1 verzekerde: de inzittende van de in de polis genoemde kampeerauto 
71.2 ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, 
waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat. 
Als ongeval wordt ook aangemerkt: 
71.2.1 acute vergiftiging als gevolg van het ongewild binnenkrijgen van giftige 
gassen, dampen en vaste en vloeibare stoffen, met uitzondering van vergiftiging 
door het binnenkrijgen van allergenen of ziektekiemen 
71.2.2 besmetting of vergiftiging als gevolg van een onvrijwillige val in het 
water of in enige vloeibare of vaste stof  
71.2.3 bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking en zonnesteek en de 
lichamelijke gevolgen van elektrische ontlading 
71.2.4 verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand als gevolg van een 
geïsoleerd raken bij natuurrampen, instorting of door andere catastrofale 
gebeurtenissen 
71.2.5 verstuiking, ontwrichting en spierscheuring, plotseling ontstaan, 
waarvan aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen 
71.2.6 complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als direct gevolg van 
eerstehulpverlening of van een door een ongeval noodzakelijk geworden 
behandeling, mits deze behandeling is verricht door of op voorschrift van een 
geneeskundige 
71.2.7 wondinfectie en bloedvergiftiging, direct verband houdend met het 
ongevalsletsel 
71.2.8 HIV-besmetting als gevolg van een bloedtransfusie of prikaccident bij een 
medisch geïndiceerde (be)handeling door een arts of verpleegkundige in een 
erkend ziekenhuis 
71.2.9 whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom volgens de 
voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 
71.2.10 ongeval bij rechtmatige zelfverdediging of (poging tot) het redden van 
mensen, dieren, geld of zaken. 
72 Premie 
De bonus-malusregeling heeft geen invloed op de premie. 
73 Dekking 
73.1 Tot ten hoogste de verzekerde bedragen als in de polis vermeld wordt 
uitkering verleend voor overlijden of blijvende invaliditeit als rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg van een ongeval, de verzekerde(n) overkomen tijdens het in- 
en uitstappen, het vullen van de kampeerauto met brandstof en tijdens het rijden 
in en het behulpzaam zijn bij noodreparaties aan de genoemde kampeerauto. 
73.2 Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door ziekelijke of 
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zal niet meer worden uitgekeerd dan 
zou zijn uitgekeerd als het ongeval een geheel valide en gezond persoon zou 
hebben getroffen. 
74 Bijzondere uitsluitingen 
74.1 Geen uitkering wordt verleend voor ongevallen of 

verergeringen van ongevallen die zijn ontstaan of bevorderd: 
74.1.1 bij het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of 
terreurdaad 
74.1.2 bij of tengevolge van het deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe 
74.1.3 bij het ondernemen van een waagstuk waarbij het leven of het lichaam in 
gevaar wordt gebracht 
74.1.4 tijdens verhuur van de kampeerauto. 
74.2 Geen aanspraak op uitkering kan worden gemaakt, wanneer: 
74.2.1 de kampeerauto wordt gebruikt buiten aanwezigheid van 
verzekeringnemer, tenzij deze voor dit gebruik toestemming had verleend 
74.2.2 een ongeval is ontstaan door opzet of roekeloosheid van 
verzekeringnemer, de getroffene of de bestuurder van de kampeerauto 
74.2.3 de feitelijke bestuurder van de kampeerauto onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel 
verkeert, dat het besturen van de kampeerauto hem door de wet of overheid is of 
zou zijn verboden. 
74.3 De uitsluiting genoemd in 74.2.3 geldt niet voor de verzekerde die aantoont, 
dat de hierin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen enkel 
verwijt treft. 
75 Bijzondere verplichtingen 
75.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht 
75.1.1 na een ongeval hiervan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 3 
maanden, op een door Summa verstrekt schadeaangifteformulier, mededeling te 
doen aan Summa. Als deze melding pas na 3 maanden maar binnen 2 jaar na het 
ongeval plaats vindt, zal verzekerde ten genoegen van Summa moeten aantonen 
dat recht op uitkering bestaat. 
75.1.2 in geval van overlijden dit Summa zo spoedig mogelijk, maar ten minste 
48 uur voor de begrafenis of crematie, per fax of telefoon te melden 
75.1.3 in geval van overlijden van verzekerde, op verzoek en op kosten van 
Summa, sectie toe te staan 
75.1.4 onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat 
herstel zou kunnen bevorderen  
75.1.5 zich op verzoek en op kosten van Summa door een door Summa 
aangewezen arts te laten onderzoeken, en deze alle gewenste inlichtingen te 
verschaffen. Voorschriften door de aangewezen arts en/of Summa gegeven 
moeten stipt worden opgevolgd, tenzij deze in strijd zijn met de voorschriften 
van de behandelend arts. 
76 Uitkering 
76.1 Uitkering bij overlijden 
76.1.1 De uitkering bedraagt maximaal de bij overlijden verzekerde som zoals in 
de polis vermeld. 
76.1.2 Een voorafgaande uitkering of voorschot wegens blijvende invaliditeit als 
gevolg van hetzelfde ongeval wordt daarop in mindering gebracht tot ten 
hoogste de voor overlijden verzekerde som. 
76.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 
76.2.1 Maximaal zullen de hierna genoemde percentages van de in de polis 
vermelde verzekerde som bij blijvende invaliditeit worden uitgekeerd. 
Ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of 
ongeneeslijke algehele verstoring van de geest   100% 
Verlies van het gehele gezichtsvermogen van beide ogen  100% 
Verlies van het gehele gezichtsvermogen van één oog   30% 
Als Summa krachtens deze verzekering al een 
uitkering heeft verleend voor verlies van het gehele 
gezichtsvermogen van het andere oog    70% 
Verlies van het gehele gehoorvermogen van beide oren  50% 
Verlies van het gehele gehoorvermogen van één oor   20% 
Als Summa krachtens deze verzekering al een 
uitkering heeft verleend voor verlies van het gehele 
gehoorvermogen van het andere oor    30% 
Verlies van het gehele spraakvermogen    50% 
Verlies van een long      25% 
En verder algeheel verlies of verlies van het 
gebruiksvermogen van: 
- een arm tot in het schoudergewricht    75% 
- een arm in of boven het ellebooggewricht    70% 
- een hand of een arm beneden het ellebooggewricht   65% 
- een duim      25% 
- een wijsvinger      15% 
- een middelvinger      12% 
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- een ringvinger of pink     10% 
- alle vingers van een hand tezamen    65% 
- een been tot in het heupgewricht    75% 
- een been in of boven het kniegewricht    60% 
- een voet of een been beneden het kniegewricht   50% 
- een grote teen      10% 
- een van de andere tenen     5% 
- reuk of smaak      5% 
Verlies van het gehele blijvende natuurlijke gebit   20% 
Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van genoemde 
percentages vastgesteld. In geval van (gedeeltelijk) verlies van het natuurlijk 
gebit zal voor de berekening van de uitkering steeds worden uitgegaan van 32 
gebitselementen. Onder (gedeeltelijk) verlies wordt hier verstaan het volledig 
verloren gaan van het gebruiksvermogen van het desbetreffende gebitselement. 
76.2.2 In gevallen van blijvende invaliditeit die afwijken van de gevallen die 
hierboven zijn genoemd, zal de uitkering worden bepaald naar de mate van 
invaliditeit veroorzaakt door het ongeval. 
76.2.3 Bij vaststelling van de blijvende invaliditeit zal het beroep of de 
bezigheden van verzekerde, dan wel het toekomstige beroep of de toekomstige 
bezigheden buiten beschouwing worden gelaten. 
76.2.4 De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar de 
mening van de medische dienst van Summa van een onveranderlijke toestand 
kan worden gesproken, maar in ieder geval binnen 2 jaar na de ongevalsdatum. 
De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische 
rapporten verwachte definitieve graad van blijvende invaliditeit.  
76.2.5 Overlijdt verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit 
door een andere oorzaak dan het ongeval, dan blijft recht op uitkering bestaan. 
De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische 
rapporten verwachte definitieve graad van blijvende invaliditeit. 
76.2.6 Wanneer verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit 
overlijdt als gevolg van het ongeval, dan is Summa geen uitkering voor 
blijvende invaliditeit verschuldigd. 
76.2.7 De vaststelling van het percentage (functie)verlies geschiedt aan de hand 
van de laatst gepubliceerde ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ 
van de American Medical Association (AMA) aangevuld met richtlijnen van de 
Nederlandse specialistenvereniging. 
76.2.8 Wanneer een bestaande blijvende invaliditeit wordt verergerd door het 
ongeval dan wordt uitkering verleend op grond van het verschil tussen de graad 
van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. 
76.2.9 Terzake van een of meerdere achtereenvolgende ongevallen een 
verzekerde overkomen zal nooit meer worden uitgekeerd dan de in de polis 
vermelde verzekerde som.  
76.2.10 Als verzekerde wordt besmet met HIV op de wijze zoals omschreven in 
71.2.8, dan zal Summa een eenmalige uitkering doen van € 5.000,-. 
76.2.11 Bij vaststelling van het postwhiplashsyndroom volgens de richtlijnen 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie wordt een eenmalige uitkering 
gedaan van maximaal 5% van de verzekerde som voor blijvende invaliditeit. 
76.3 Aantal verzekerden 
Als ten tijde van het ongeval het aantal personen in de kampeerauto groter is dan 
het aantal verzekerde inzittenden als in de polis vermeld, blijft de verzekering 
van kracht, maar de uitkering per persoon wordt verminderd in verhouding van 
het vermelde aantal verzekerden tot het werkelijke aantal inzittenden. 
76.4 Veiligheidsgordel 
Gedurende de tijd dat een verzekerde, die ouder is dan 21 jaar, gebruik maakt 
van de in de kampeerauto aanwezige veiligheidsgordel zijn de verzekerde 
bedragen in geval van overlijden en blijvende invaliditeit voor deze verzekerde 
verhoogd met 25%. 
77 Rechthebbende 
77.1 In geval van overlijden van verzekerde bestaat alleen recht op uitkering 
voor de wettige erfgenamen, met uitzondering van enige overheid. 
77.2 In geval van blijvende invaliditeit bestaat recht op uitkering voor de 
getroffen verzekerde. 
Rubriek Schadeverzekering inzittenden 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd. 
78 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
78.1 inzittende: de persoon die zich bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats 
van het verzekerde motorrijtuig of zich tijdens een onderbreking van een rit in de 
onmiddellijke omgeving van het verzekerde motorrijtuig bevindt voor: 

- het bijvullen van brandstof; 
- het verrichten van een noodreparatie aan dat motorrijtuig; 
- hulpverlening aan medeweggebruikers 
- het op of afstappen van het verzekerde motorrijtuig. 
78.2 schade aan personen: 
78.2.1 de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van het letsel dat hem is 
toegebracht; 
78.2.2 de schade die de rechtverkrijgenden lijden als gevolg van het overlijden 
van een verzekerde (zie artikel 83.6.2) 
78.3 schade aan zaken: de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van 
beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel uitmaken 
van zijn particuliere huishouding en die zich op het moment van het 
verkeersongeval in of op het motorrijtuig bevinden. 
78.4 verkeersongeval: een aanrijding, overrijding of botsing waarbij minimaal 
één motorrijtuig, metro, tram of trein is betrokken. 
78.5 verzekerde: 
78.5.1 de verzekeringnemer; 
78.5.2 de inwonende echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner 
78.5.3 de personen die met u in gezinsverband samenwonen; 
78.5.4 van de personen die onder 78.5.1 tot en met 78.5.3 staan genoemd: 
78.5.4.1 de minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen; 
78.5.4.2 de meerderjarige, ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, die bij 
hen inwonen of voor studie uitwonend zijn; 
78.5.5 de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig, maar 
alleen als zij daarvan met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maken; 
78.6 verzekerde motorrijtuig: het motorrijtuig waarvan het kenteken op het 
polisblad staat vermeld. 
79 Dekking 
Verzekerd is de schade die de verzekerde lijdt als opzittende van het verzekerde 
motorrijtuig, wanneer dat bij een verkeersongeval betrokken raakt. 
80 Uitkering 
De maximale uitkering per verkeersongeval is voor alle verzekerden tezamen ten 
hoogste het in de polis genoemde verzekerde bedrag. 
81 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig 
In de tijd dat het verzekerde motorrijtuig voor onderhoud of reparatie tijdelijk 
buiten gebruik is, geldt de opzittendendekking ook voor een vervangend 
gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan een verzekerde toebehoort. De bepalingen 
in deze voorwaarden die gelden voor het verzekerde motorrijtuig, gelden in dat 
geval ook voor het vervangende motorrijtuig. 
82 Uitsluitingen 
Naast de Algemene uitsluitingen gelden de volgende bepalingen. 82.1 Geen 
uitkering wordt verleend als verzekerde of tot uitkering gerechtigde: 
82.1.1 die het motorrijtuig bestuurt waarmee het verkeersongeval wordt 
veroorzaakt, zodanig onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen 
of een opwekkend of bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet 
worden geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. Er is sprake van 
overmatig alcoholgebruik als het bloedalcoholgehalte 0,5 promille of hoger 
is of het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger is. Ook als de bestuurder 
een ademtest of een urine- of bloedproef weigert, vergoedt Summa de schade 
niet. Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont dat de genoemde 
omstandigheden zich buiten zijn medeweten en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en dat hem redelijkerwijs geen verwijt treft. 
82.1.2 zonder toestemming van een bevoegd persoon in of op een motorrijtuig 
zit 
82.1.3 zich niet bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van een motorrijtuig 
82.1.4 aan of door verlies van het verzekerde motorrijtuig en de accessoires en 
onderdelen die daarbij horen. 
83 Vergoeding van de schade 
83.1 Voor het recht op uitkering van de schade is niet van belang of er een 
andere persoon aansprakelijk is voor de schade. Summa vergoedt de schade van 
de verzekerde, zoals hij die schade in geval van een onrechtmatige daad zou 
kunnen verhalen op een aansprakelijke persoon. 
83.2 Summa verstaat onder een andere (speciale) verzekering niet de 
aansprakelijkheidsverzekering van een derde die bij het verkeersongeval is 
betrokken en waarop de schade kan worden verhaald. Als de bestuurder of een 
passagier van het verzekerde motorrijtuig, aansprakelijk is voor de schade aan de 
andere verzekerden en dat motorrijtuig bij Summa is verzekerd voor wettelijke 
aansprakelijkheid, regelen wij de schade van die andere verzekerden op deze 
laatste verzekering. De schade van de aansprakelijke verzekerde regelt Summa 
wel op deze verzekering. 
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83.3 Als de verzekerde letsel heeft opgelopen kan hij aanspraak maken op 
smartengeld. Als smartengeld vergoedt  Summa een naar billijkheid te bepalen 
bedrag voor het door de verzekerde ondervonden nadeel dat niet uit 
vermogensschade bestaat, zoals dat in vergelijkbare gevallen door de rechter 
wordt toegewezen. 
83.4 Als de verzekerde op het moment van het verkeersongeval niet een helm 
draagt als het dragen daarvan voor dat motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven, 
houdt Summa bij de vaststelling van de schade aan personen rekening met eigen 
schuld van de verzekerde. Summa vergoedt dan de schade onder aftrek van 25% 
van het schadebedrag.  
83.5 Een ander dan een rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken 
verzekerde of zijn nagelaten betrekkingen heeft geen recht op schadevergoeding. 
83.6 Recht op uitkering bestaat voor: 
83.6.1 verzekerde wanneer hij schade lijdt door het letsel dat hem is toegebracht 
en/of door beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel 
uitmaken van zijn particuliere huishouding; 
83.6.2 de rechtverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor zover 
zij volgens het Burgerlijk Wetboek door dit overlijden aanspraak kunnen maken 
op schadevergoeding in het geval die schadevergoeding op een aansprakelijke 
persoon zou worden verhaald. 
83.7 Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, 
doet Summa voorschotbetalingen voor dat deel van de schade dat wel is 
vastgesteld. 
84 Verplichtingen diefstalpreventie 
84.1 Begripsomschrijvingen 
84.1.1 SCM Klasse 1: bestaande uit een elektrisch systeem met minimaal twee 
automatisch inschakelende blokkeringen, geen detectie en geen alarmering: 
- minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de 
startmotoronderbreking). 
- Af-fabriek systemen voldoen reeds met een onderbreking op het 
motormanagement 
84.1.2 SCM Klasse 2: bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende 
blokkeringen, detectie en alarmering. 
- minimaal twee automatische blokkeringen conform klasse 1 
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie; 
- akoestische signalering 
- optische signalering 
84.1.4 SCM Klasse 4: bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de 
eisen van SCM voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 alsmede een 
voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet: 
- beveiligingssysteem conform klasse 1, 2 of 3 
- een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit 
kan doorgeven aan de meldkamer. 
84.1.6 Bearlock: Versnellingsbakslot van het merk Bearlock met mechanische 
beveiligingsklasse Standaard: gericht op de gelegenheidsdief, met een standtijd 
van minimaal 3 minuten met gebruik van handgereedschappen die men 
gemakkelijk mee kan nemen en die op het lichaam verborgen kunnen worden. 
84.2 Voor de beveiliging van de kampeerauto is de aankoopwaarde bepalend. 
Verzekerde dient bij diefstal het certificaat te kunnen overhandigen. De 
beveiliging van de kampeerauto dient conform onderstaande tabel te worden 
uitgevoerd: 
Aankoopwaarde: 
- € 30.000 - € 75.000: SCM klasse 1 of bearlock 
- € 75.000 - € 100.000: SCM klasse 2 + ruitgravering kenteken of bearlock 
- € 100.000 - € 200.000: SCM klasse 2 + ruitgravering kenteken én bearlock, of 
SCM klasse 4. 
84.3 Alle verplichte diefstalpreventieve voorzieningen dienen in werkvaardige 
toestand te verkeren gedurende de tijd dat de kampeerauto zonder toezicht wordt 
achtergelaten. 
84.4 Indien diefstal van de kampeerauto en/of inboedel heeft plaatsgevonden en 
er is niet voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 84.1 t/m 84.3, 
dan vervalt het totale recht op uitkering. 
85 Clausule terrorismedekking 
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op 
deze verzekering van toepassing. Meer informatie hierover kunt u 

vinden op www.terrorismeverzekerd.nl 
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Rubriek Klassieker  

Algemene Voorwaarden Klassieker   

310.346 05-09  
 
ALGEMEEN 
1 Begripsomschrijvingen 
2 Geldigheidsduur verzekering 
3 Geldigheidsduur dekking 
4 Premie 
5 Verzekeringsgebied 
6 Algemene uitsluitingen 
7 Algemene verplichtingen 
8 Taakvervulling SOS International 
9 Algemene schaderegeling 
10 Dubbele verzekering 
11 Onderverzekering 
12 Objectwijziging 
13 Aanpassing premie/voorwaarden 
14 Terugvordering niet verzekerde diensten 
15 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
16 Adres 
17 Klachtenregeling 
18 Persoonsregistratie 
19 Misbruik van vertrouwen en fraude 
 
RUBRIEKEN 
Wettelijke aansprakelijkheid 

20 Dekking 
21 Bijzondere uitsluitingen 
22 Bijzondere verplichtingen 
23 Schaderegeling 
24 Uitkering 
25 Rechthebbende 

Hulpverlening  26 Dekking hulpverlening Nederland 
27 Dekking hulpverlening Europa 
28 Bijzondere uitsluitingen 
29 Bijzondere verplichtingen 
30 Schaderegeling 
31 Rechthebbende 

Telecommunicatiekosten  32 Dekking 
Casco/Beperkt casco  33 Dekking Beperkt casco 

34 Dekking Casco 
35 Aanvullende dekking 
      casco/Beperkt casco 
36 Bijzondere uitsluitingen 
37 Bijzondere verplichtingen 
38 Schaderegeling 
39 Waardebepaling bij schade 
40 Uitkering 
41 Eigen risico 
42 Rechthebbende 

Rechtsbijstand/ 
Autoverhaalservice-extra  43 Begripsomschrijvingen 

44 Geldigheidsduur verzekering 
45 Wachttijd 
46 Verzekeringsgebied 
47 Dekking 
48 Bijzondere uitsluitingen 
49 Bijzondere verplichtingen 
50 Franchise 
51 Geschillen 
52 Belangenconflicten 

Ongevallen inzittenden/ 
opzittenden   53 Begripsomschrijvingen 

54 Premie 
55 Dekking 
56 Bijzondere uitsluitingen 
57 Verplichtingen bij een ongeval 
58 Uitkering 

59 Rechthebbende 
Helm en Kleding   60 Dekking 

61 Bijzondere uitsluitingen 
62 Waardebepaling bij schade 
63 Uitkering 
64 Rechthebbende 

Schadeverzekering   65 Begripsomschrijvingen 
Inzittenden/opzittenden  66 Dekking 

67 Uitkering 
68 Tijdelijke vervanging van het 
      motorrijtuig 
69 Uitsluitingen 
70 Vergoeding van de schade 
71 Clausule Terrorismedekking 

1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 
1.2 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie 
- SOS International 
1.3 hulpverlening: organisatie van hulp door SOS International 
1.4 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met Summa 
1.5 verzekerde: 

in geval van wettelijke aansprakelijkheid: 
1.5.1 de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de door de 
klassieker vervoerde personen 
1.5.2 de werkgever van de onder 1.5.1 genoemde verzekerden, als hij krachtens 
artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor schade die door 
een verzekerde veroorzaakt is 
in geval van hulpverlening: 
1.5.3 de bestuurder en overige passagiers, die door een daartoe bevoegd persoon 
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn gemachtigd als zodanig gebruik te maken van 
de klassieker 
in geval van casco/beperkt casco: 
1.5.4 de verzekeringnemer 
1.6 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.7 uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen en uitkering bij 
ongeval 
1.8 klassieker: het in de polis omschreven motorrijtuig, voorzien van een 
Nederlands kentekenbewijs 
1.9 aanhangwagen: de achter de klassieker meegenomen aanhangwagen 
1.10 bagage: de voorwerpen die verzekerden in en/of op de klassieker, en/of de 
aanhangwagen hebben meegenomen, met uitzondering van handelsvoorwerpen 
en dieren (anders dan kleine huisdieren) 
1.11 zomertijd: de in Nederland geldende zomertijd conform 'het besluit tot 
vaststelling van de zomertijd'. 
1.12 afgesloten ruimte: een met een deugdelijk slot afgesloten ruimte met 
muren en een dak die, anders dan door de bevoegde met behulp van een sleutel, 
niet kan worden betreden.  
1.13 ART-motorslot: een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de 
stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat "goedgekeurd slot" is 
voorzien. 
1.14 fraude: het opzettelijk en op oneigenlijke gronden en wijzen (proberen te) 
verkrijgen van een schadevergoeding (waaronder ook begrepen kosten), 
reparatie van schade in natura en uitkering waarop geen recht bestaat of het 
onder valse voorwendselen (proberen te) verkrijgen van een  
verzekeringsdekking. 
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 en 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 voor deze datum 
per een aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.3.2 zodra de klassieker gewoonlijk in het buitenland wordt gestald 
2.3.3 zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt. Verzekeringnemer 
is verplicht Summa hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen 
2.3.4 bij alle overgang van eigendom of belang bij de klassieker, met verlies van 
de feitelijke macht daarover. Verzekeringnemer (of zijn erfgenamen) is verplicht 
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binnen 8 dagen na iedere omstandigheid die tot het einde van de verzekering 
heeft geleid daarvan mededeling te doen aan Summa. 
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.4.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor  Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen. 
2.4.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen. 
2.4.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering heeft gedaan. 
2.5 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.5.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd 
2.5.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.5.3 binnen 30 dagen nadat zij op grond van deze verzekering een uitkering 
heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.4 binnen 30 dagen nadat haar een zodanige risicowijziging ter kennis is 
gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten 
2.5.5 als verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste 
voorstelling van zaken heeft gegeven 
2.5.6 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa de verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.6 De verzekering eindigt in de in 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en met 
2.5.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, 
behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van een 
verzekerde Summa te misleiden.  
2.7 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet 
Summa te misleiden dan wel Summa de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
2.8 Summa heeft het recht de verzekering per direct te beëindigen, als de 
verzekerde over een gebeurtenis of schade fraude heeft gepleegd of daarover met 
opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Bij fraude gepleegd 
door een verzekerde hebben wij of andere tot ASR Nederland behorende 
rechtspersonen het recht ook andere bij ons of hen gesloten verzekeringen direct 
te beëindigen. De verzekering(en) eindig(t) (en) op de datum die in de 
opzegbrief vermeld wordt. 
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 14 dagen na 
de premievervaldatum in gebreke is premie te betalen. De opschorting werkt 
terug tot de premievervaldatum. De dekking wordt hersteld 24 uur nadat de 
achterstallige premie en de eventuele incassokosten door Summa zijn ontvangen. 
Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen 
uitkering verleend. 
3.3 Zomertijd 
Als uit de polis blijkt dat het zomertijdtarief van toepassing is, zijn jaarlijks 
buiten de zomertijd periode om de in 20 en 34.1.1 en 34.1.2 genoemde 
dekkingsvormen automatisch opgeschort.  
3.4 Opschorting van de dekking in verband met buitengebruikstelling is niet 
mogelijk. 
4 Premie 

4.1 Betaling 
4.1.1 Verzekeringnemer is verplicht de premie steeds bij vooruitbetaling te 
voldoen. 
4.1.2 Betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van twaalf 
maanden of minder. 
4.1.3 Betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn geheel. Deze 
worden per eerstvolgende termijn geïncasseerd. 
4.1.4 Als uit de polis blijkt dat betaling van de premie in termijnen van minder 
dan 12 maanden plaatsvindt geldt dat als een termijn geheel of gedeeltelijk 
onbetaald blijft, het betalingsverzoek eenmalig wordt herhaald. Als binnen tien 
dagen na dit herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen vervalt de 

betalingsregeling. Premie voor de resterende termijn(en) is dan onmiddellijk 
volledig verschuldigd. 
4.2 Teruggave 
Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij tussentijdse 
opzegging als omschreven in 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en 
met 2.5.4 de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
5 Verzekeringsgebied 
5.1 De verzekering is geldig in Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, 
Madeira en in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië 
en heel Turkije.  
5.2 De verzekering is eveneens van kracht tijdens het vervoer van de klassieker 
tussen de landen die tot het verzekeringsgebied behoren, tenzij anders in de polis 
is aangegeven. 
6 Algemene uitsluitingen 
6.1 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend als verzekerde of tot 
uitkering gerechtigde: 
6.1.1 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 een verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven 
6.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te 
vervallen, als verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de onder 7.1.2 en 
7.1.3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet  Summa te 
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 
6.1.3 met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste 
merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt. 
6.2 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend voor gebeurtenissen: 
6.2.1 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 Den Haag is gedeponeerd 
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt 
6.2.2 terwijl de klassieker wordt gebruikt voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, 
betaald personenvervoer of andere doeleinden dan in het aanvraagformulier voor 
deze verzekering vermeld, dan wel voor een ander doel dan bij de wet is 
toegestaan 
6.2.3 bij het deelnemen aan of oefenen voor snelheidsritten of -wedstrijden 
6.3 Geen uitkering, hulp of rechtsbijstand wordt verleend voor schade ontstaan 
terwijl de bestuurder: 
6.3.1 een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft 
6.3.2 niet in het bezit is van een geldig voor de klassieker wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs. 
6.3.3 als de verzekerde over een schade, ongeval of gebeurtenis fraude pleegt of 
opzettelijk onware of onvolledige mededelingen doet of laat doen. 
6.4 De uitsluitingen in 6.1, 6.2.2, 6.2.3 en 6.3 gelden niet voor de verzekerde die 
aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen 
zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen 
enkel verwijt treft. 
7 Algemene verplichtingen 
7.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
7.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
7.1.2 Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of 
behoort te zijn van een gebeurtenis die voor Summa tot een uitkeringsplicht kan 
leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is 
aan Summa te melden. 
7.1.3 Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen 
redelijke termijn aan Summa alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die 
voor Summa van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen.  
7.1.4 Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht aan 
Summa en/of SOS International hun volle medewerking te verlenen en alles na 
te laten wat de belangen van Summa zou kunnen benadelen. 
7.1.5 originele bewijsstukken over te leggen 
7.1.6 in geval van diefstal, braak, verduistering, oplichting, joyriding, 
vermissing, kwaadwillige beschadiging of doorrijden na ongeval door een 
tegenpartij, daarvan onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

bij de politie. Het schriftelijk bewijs van deze aangifte moet worden overgelegd 
aan Summa 
7.1.7 onmiddellijk alle terzake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere 
stukken onbeantwoord door te zenden aan Summa 
7.1.8 zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover derden heeft (tot ten 
hoogste de van Summa ontvangen uitkering) over te dragen aan Summa, 
tezamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken. 
7.1.9 bij constatering van een vermissing van een tegen diefstal verzekerde 
klassieker Summa onmiddellijk in kennis te stellen. Verzekeringnemer verklaart 
zich akkoord met het aanmelden door Summa van de voertuiggegevens aan het 
Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere 
organisaties door Summa ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en 
terugbezorgen van het voertuig. Verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de 
vermissing van het voertuig doorgeven door melding aan SOS International. 
Overschrijding kilometrage 
7.2 Verzekerde is verplicht overschrijding in een verzekeringsjaar van het op de 
polis vermelde maximale kilometrage direct te melden aan Summa. Op grond 
van deze melding wordt over voortzetting van de verzekering, voorwaarden 
en premie nader beslist. 
7.3 Bij overschrijding van het op de polis vermelde maximale kilometrage in een 
verzekeringsjaar zullen de volgende toeslagen in rekening worden gebracht: 
7.3.1 bij een overschrijding met minder dan 50%, 50% over de premie van het 
afgelopen verzekeringsjaar 
7.3.2 bij een overschrijding met meer dan 50%, 100% over de premie van het 
afgelopen verzekeringsjaar. 
7.4 Daarnaast zal de klassieker per prolongatiedatum ingeschaald worden in het 
tarief dat overeenkomt met het aantal werkelijk gereden kilometers. Is dit aantal 
hoger dan 10.000 km per jaar, dan vindt heracceptatie plaats op basis van de 
personenautoverzekering of motorverzekering. 
7.5 De verschuldigde toeslag wordt gezien als premie in de zin van 1.6 van deze 
voorwaarden. Artikel 3.2 is hierop van toepassing. 
7.6 Bij overschrijding van het op de polis vermelde maximale kilometrage per 
verzekeringsjaar, zal bij een gedekte cascoschade de verschuldigde toeslag in 
mindering worden gebracht op de uitkering. 
8 Taakvervulling SOS International 
8.1 SOS International zal haar diensten verlenen in goed overleg met 
verzekerden, hun familieleden of zaakwaarnemers, binnen redelijke termijn en 
voorzover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet 
onmogelijk maken. SOS International is vrij in de keuze van degenen die voor 
de hulpverlening worden ingeschakeld. 
8.2 SOS International zal namens verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun 
naam verbintenissen aangaan. 
8.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te 
verlangen, voorzover de kosten die voortvloeien uit de verlening van haar 
diensten niet door deze verzekering zijn gedekt. Als deze garanties niet worden 
verkregen vervalt: 
8.3.1 de verplichting van SOS International om de verlangde diensten te 
verlenen 
8.3.2 de eventueel in verband hiermee anders bestaande dekking van de 
verzekering. 
8.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van 
derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
9 Algemene schaderegeling 
9.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 
9.2 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om 
tegenover de deskundige van  Summa een andere deskundige aan te wijzen. De 
kosten van deze deskundige zijn voor rekening van verzekerde. 
9.3 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen dezen samen een 
derde deskundige benoemen. Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen 
van de beide taxaties blijven en is bindend. De kosten van deze deskundige 
dragen  Summa en verzekerde elk voor de helft. 
10 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. Deze bepaling is niet van kracht voor de rubriek 
Ongevallen inzittenden/opzittenden. 
11 Onderverzekering 
Summa zal ten aanzien van het verzekerd bedrag voor accessoires en dergelijke 
geen beroep op onderverzekering doen. 
12 Objectwijziging 
Als de verzekering van kracht wordt gemaakt voor een andere klassieker, zal de 
premie over de onverstreken termijn worden aangewend als premie voor deze 
klassieker, mits dit gebeurt binnen 12 maanden na datum van opschorting van de 
verzekering. Wanneer een internationaal verzekeringsbewijs is afgegeven, zal de 
onverstreken termijn worden berekend vanaf de datum van terugontvangst van 
dit bewijs. 
13 Aanpassing premie/voorwaarden 
13.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en-bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel 
op een door Summa te bepalen datum. 
13.2 Verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben ingestemd, 
tenzij Summa binnen 30 dagen na de prolongatiedatum een schriftelijk bericht 
van weigering heeft ontvangen. Bij een weigering eindigt de verzekering op de 
prolongatiedatum te 24.00 uur. 
14 Terugvordering niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht rekeningen van Summa of SOS International terzake van 
diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen 
dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als 
deze rekeningen niet worden voldaan kan zonder meer tot incasso worden 
overgegaan. De hieraan verbonden kosten zijn geheel voor rekening van 
verzekerde. 
15 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk 
kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Summa terzake van het 
desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat 
in op de dag waarop Summa het bericht verstuurt. 
16 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan 
zijn laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling deze verzekering loopt. 
17 Klachtenregeling 
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen 
worden voorgelegd aan: 
- de directie van Summa, Postbus 5083, 5800 GB Venray 
- KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 
AG Den Haag 
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of 
belanghebbende. 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
18 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens 
gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve van het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter 
voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor 
statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In 
verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa uw gegevens 
raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van 
Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is 
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.  
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een 
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Summa of 
inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u bekijken via de website van het Verbond van  Verzekeraars, 
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie 
contact op met uw verzekeringsadviseur. 
19 Misbruik van vertrouwen en fraude 
Vertrouwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Vertrouwen is 
essentieel bij het bieden van zekerheid. Dit vertrouwen wordt soms misbruikt 
door fraude te plegen. Bijvoorbeeld het niet eerlijk opgeven van informatie bij 
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het aangaan van een verzekering of bij de regeling van schade. Als er sprake is 
van fraude dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals: 
- het beëindigen van de verzekering(en); 
- het doen van aangifte bij de politie; 
- het melden van persoonsgegevens in de gangbare 
incidentenwaarschuwingssystemen (o.a. het Centraal Informatie Systeem); 
- het terugvorderen van eventueel al uitgekeerde of nog uit te keren 
schadevergoeding en door ons gemaakte of nog te maken kosten. Wij hebben het 
door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol 
Verzekeringsbedrijf ondertekend en voeren dit ook uit. 
Rubriek Wettelijke aansprakelijkheid 

20 Dekking 
20.1 Ongeacht wat in de polis en voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze 
verzekering geacht te voldoen aan de eisen die de Wet  
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) stelt. 
20.2 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen 
en zaken - met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade - die is veroorzaakt 
met of door de klassieker en/of door zaken die zich hierop bevinden dan wel hier 
vanaf vallen of gevallen zijn. 
20.3 Verzekerd zijn de kosten van door Summa verleende rechtsbijstand in een 
tegen verzekerde aanhangig gemaakte strafprocedure, als Summa de verzekerde 
door een raadsman doet bijstaan. Boetes, afkoopsommen en met een strafproces 
samenhangende gerechtskosten worden nooit vergoed. 
20.4 Uitkering wordt verleend voor schade veroorzaakt aan een ander 
motorrijtuig van verzekeringnemer als beide motorrijtuigen hoofdzakelijk door 
verzekeringnemer of zijn inwonende gezinsleden worden bestuurd en er dekking 
zou zijn als de schade door een derde was geleden. 
Proceskosten 
20.5 Verzekerd zijn de kosten van verweer in een door de benadeelde aanhangig 
gemaakt burgerlijk proces, voorzover de leiding overeenkomstig het bepaalde in 
22.1.3 bij  Summa berust. 
Zekerheidstelling 
20.6 Als ter waarborging van de rechten van benadeelden door een buitenlandse 
overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om opheffing van een op 
de klassieker gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te 
verkrijgen, zal Summa deze zekerheid voorschieten tot ten hoogste € 50.000,-. 
Voorwaarde is dat verzekerde uit hoofde van deze verzekering aanspraak op 
uitkering heeft. 
21 Bijzondere uitsluitingen 
21.1 Geen uitkering wordt verleend in geval van aansprakelijkheid: 
21.1.1 die voortvloeit uit een contractuele verplichting 
21.1.2 van de bestuurder die niet gemachtigd is gebruik te maken van de 
klassieker 
21.1.3 voor personenschade, toegebracht aan de bestuurder van de klassieker die 
het ongeval veroorzaakt, voorzover hij terzake van deze schade recht heeft op 
een vergoeding wegens een andere verzekering of op uitkeringen of 
verstrekkingen uit anderen hoofde 
21.1.4 als verzekerde of belanghebbende een in artikel 8 van de W.A.M. 
genoemde verplichting niet nakomt. 
22 Bijzondere verplichtingen 
22.1 Verzekerde is verplicht: 
22.1.1 zich te onthouden van activiteiten en/of beslissingen ten aanzien van de 
schaderegeling, omschreven in 23.1 
22.1.2 Summa te machtigen over de zekerheidstelling (20.6) te beschikken zodra 
deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te 
verkrijgen 
22.1.3 wanneer hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de 
feitelijke leiding van het proces over te laten aan  Summa en haar, dan wel de 
door haar aangewezen raadsman of gemachtigde, alle benodigde volmachten te 
verlenen. 
23 Schaderegeling 
23.1 Uitsluitend Summa is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van 
benadeelden te erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen 
dergelijke vorderingen verweer te voeren, terzake voorschotten te geven, 
schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke. De terzake door Summa 
genomen beslissingen zijn bindend voor verzekerde. 
23.2 In de onder 21 (uitsluitingen) genoemde gevallen is Summa, zodra zij 
krachtens de W.A.M. (of daarmee overeenkomende buitenlandse wet) de 
benadeelde schadevergoeding verschuldigd wordt, gerechtigd het door haar 
verschuldigde te verhalen op de verzekerden voor wie de uitsluiting geldt. Het 

verhaalsrecht omvat ook de door Summa terzake van de schade gemaakte 
kosten. 
23.3 Het in 23.2 genoemde verhaalsrecht komt Summa eveneens toe terzake van 
beperkende bepalingen en schade veroorzaakt terwijl er geen dekking was. 
23.4 Summa zal van haar verhaalsrecht tegenover verzekeringnemer geen 
gebruik maken als de schade door een ander is veroorzaakt nadat de verzekering 
volgens 2.3.4 is geëindigd en verzekeringnemer heeft voldaan aan de daarin 
genoemde verplichting tot kennisgeving. 
23.5 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen 
worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 
7:954 BW. 
24 Uitkering 
24.1 Summa biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de verzekerden voor 
schade die met of door de klassieker aan personen en/of zaken wordt 
toegebracht, tot maximaal de volgende bedragen: 
24.1.1 € 5.000.000,- voor schade aan personen, per gebeurtenis, ongeacht het 
aantal slachtoffers 
24.1.2 € 2.500.000,- voor schade aan zaken per gebeurtenis 
24.2 Is in het land waar de gebeurtenis plaatsvindt krachtens een met de W.A.M. 
overeenkomende wet een hoger maximum bedrag voorgeschreven, dan geldt dit 
hogere bedrag. 
24.3 De kosten genoemd in 20.3 en 20.5 komen boven het verzekerde bedrag 
voor rekening van Summa. 
25 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor de benadeelde met een eigen recht op 
schadevergoeding volgens de W.A.M. en, als het bepaalde in 20.4 van 
toepassing is, voor verzekeringnemer. 
Rubriek Hulpverlening 

26 Dekking hulpverlening Nederland 

Gebeurtenissen 
26.1 Onder gebeurtenis wordt verstaan: 
26.1.1 het uitvallen van de klassieker (waaronder te verstaan het 
niet kunnen vervolgen van de weg) in Nederland, maar buiten de 
woonplaats van verzekerde door: 
- beschadiging of verlies door brand, diefstal, joyriding, ontploffing, 
zelfontbranding of een andere onzekere gebeurtenis, ook al is deze gebeurtenis 
een gevolg van eigen gebrek 
- een plotseling optredend defect, ook als gevolg van eigen gebrek 
26.1.2 het uitvallen van de verzekerde bestuurder in Nederland, maar buiten de 
woonplaats van verzekerde door tijdens de reis opgelopen letsel of ziekte 
waardoor hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de 
besturing van de klassieker voort te zetten terwijl de overige verzekerden niet in 
staat en/of niet bevoegd zijn de besturing over te nemen. 
26.2 Omvang van de hulpverlening 
26.2.1 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 26.1 zijn verzekerd de 
kosten van door SOS International georganiseerd vervoer van de klassieker en 
de eventueel daaraan gekoppelde aanhangwagen en de eventueel zich daarin 
bevindende bagage naar een adres in Nederland. Voor de Klassieker geldt een 
altijdterughaal-garantie. 
26.2.2 De kosten van door SOS International georganiseerd vervoer per taxi van 
de verzekerden, onmiddellijk na de gebeurtenis, naar een adres in Nederland zijn 
eveneens verzekerd. 
27 Dekking hulpverlening Europa 
Alleen verzekerd als uit de polis blijkt dat voor deze dekking de bijbehorende 
premie is berekend. 
27.1 Gebeurtenissen 
Onder gebeurtenis wordt verstaan: 
27.1.1 het uitvallen van de klassieker (waaronder te verstaan het niet kunnen 
vervolgen van de weg) buiten Nederland, maar binnen het verzekeringsgebied 
door beschadiging of verlies door:  
- brand, diefstal, joyriding, ontploffing, zelfontbranding of een andere onzekere 
gebeurtenis (echter inbeslagname alleen als gevolg van een verkeersongeval), 
ook al is deze gebeurtenis een gevolg van eigen gebrek 
- een plotseling optredend defect, ook als gevolg van eigen gebrek. 
- lawines, bergstortingen, overstromingen of andere natuurrampen 
27.1.2 het uitvallen van de verzekerde bestuurder buiten Nederland, maar binnen 
het verzekeringsgebied door tijdens de reis opgelopen letsel of ziekte waardoor 
hij om medische redenen geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing 
van de klassieker voort te zetten terwijl de overige verzekerden niet in 
staat en/of niet bevoegd zijn de besturing over te nemen. 
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27.2 Omvang van de hulpverlening 
In geval van een gebeurtenis als omschreven in 27.1.1 zijn verzekerd: 
27.2.1 - de kosten van het huren van een vervangende personenauto 
(exclusief brandstof en een eventuele ongevallen en/of bagageverzekering voor 
inzittenden) evenwel niet langer dan tot het oorspronkelijk gekozen tijdstip van 
terugkeer naar Nederland. De uitkering bedraagt maximaal € 100,- per dag en € 
750,- totaal, onder aftrek van bespaarde kosten OF (naar keuze van 
verzekerden): 
- de reiskosten van verzekerden met hun bagage via de kortst mogelijke route op 
basis van 2e klasse trein (inclusief eenmalig vervoer per taxi naar het  
dichtstbijzijnde spoorwegstation) 
27.2.2 de kosten van door SOS International georganiseerd transport van de 
klassieker en/of de eventueel daaraan gekoppelde aanhangwagen en de eventueel 
zich daarin bevindende bagage naar een adres in Nederland waarbij voor de 
Klassieker een altijd-terughaal-garantie geldt 
27.2.3 de kosten van door SOS International georganiseerde vernietiging en/of 
douaneheffingen als wordt besloten de klassieker in het buitenland achter te 
laten met uitdrukkelijke toestemming van verzekerde 
27.2.4 de door SOS International gemaakte kosten van verzending van 
onderdelen die nodig zijn voor het weer rijklaar maken van de klassieker, als 
deze onderdelen niet op korte termijn ter plaatse verkrijgbaar zijn. Kosten van 
aankoop, douaneheffing en eventuele retourvracht komen voor rekening van 
verzekerde. Annulering van een dergelijke bestelling is niet mogelijk 
27.2.5 de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg nadat de klassieker tot 
stilstand is gekomen als gevolg van een plotseling optredend defect, ook als 
gevolg van eigen gebrek, tot een maximum van € 200,- per gebeurtenis. De 
kosten van onderdelen en reparatie zijn niet verzekerd. 
27.3 Bovendien wordt, ook bij rijklaar maken, teruggave of opheffing van het 
uitvallen van de klassieker binnen 2 werkdagen, uitkering verleend voor: 
27.3.1 de extra verblijfkosten van verzekerden gedurende het gedwongen 
oponthoud, evenwel niet langer dan tot het oorspronkelijk gekozen tijdstip van 
terugkeer. De uitkering bedraagt maximaal € 50,- per persoon per dag over ten 
hoogste 10 dagen 
27.3.2 de extra kosten van bergen, bewaken, stallen en vervoer van de klassieker 
naar de dichtstbijzijnde reparateur. De uitkering bedraagt maximaal € 1.000,- per 
gebeurtenis. 
27.4 In geval van een gebeurtenis als omschreven in 27.1.2 zijn verzekerd de 
kosten van het door SOS International inzetten van een vervangende bestuurder 
om de klassieker de eventueel daaraan gekoppelde aanhangwagen en de 
eventueel zich daarin bevindende bagage, tezamen met de verzekerden, 
voorzover voor hen plaats is, terug te rijden naar een adres in Nederland. 
27.5 Als het uitvallen van de verzekerde bestuurder plaatsvindt tijdens een reis 
met uitsluitend recreatieve doeleinden, bestaat naast het in 27.4 genoemde 
bovendien het recht voor verzekerden om zich via de kortst mogelijke route te 
laten rijden naar het, binnen het verzekeringsgebied gelegen, reisdoel. 
27.6 Wanneer sprake is van samenloop van gebeurtenissen zoals beschreven 
onder 27.1.1 en 27.1.2 geldt uitsluitend de onder 27.2 vermelde dekking. 
28 Bijzondere uitsluitingen 
28.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend in geval van uitvallen van de 
klassieker/de aanhangwagen als gevolg van: 
28.1.1 een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen of te voorkomen (een 
lekke band, een lege brandstoftank e.d.) 
28.1.2 slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van de klassieker/de 
aanhangwagen. 
29 Bijzondere verplichtingen 
29.1 Verzekerde is verplicht: 
29.1.1 in alle gevallen waarin een beroep op deze rubriek moet worden gedaan, 
zich zo snel mogelijk en altijd vooraf in verbinding te stellen met SOS 
International en wel onder opgave van de verzekeringsgegevens 
29.1.2 in geval van uitvallen van de bestuurder of de klassieker/de 
aanhangwagen medewerking te verlenen tot het verkrijgen van een door SOS 
International verlangde machtiging van de eigenaar van de klassieker/de 
aanhangwagen 
29.1.3 ervoor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over de klassieker/de 
aanhangwagen kan worden beschikt. Voorzover dit niet het geval is, komen de 
daardoor gemaakte kosten voor rekening van verzekerde. Als vrije beschikking 
over de klassieker wordt verhinderd door het niet betaald zijn van rekeningen en 
dergelijke, is verzekerde verplicht SOS International hierover nauwkeurig in te 
lichten en haar in het bezit te stellen van de nodige geldmiddelen tot betaling 

hiervan. SOS International is pas nadat hieraan is voldaan verplicht tot het 
verlenen van hulp. 
30 Schaderegeling 
30.1 Uitkering wordt alleen verleend tegen overlegging van de originele nota's 
en onder aftrek van eventuele besparingen. 
30.2 Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van de gedekte gebeurtenissen, als 
ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, berust de 
bewijslast op verzekerden. Zij zijn dan ook gehouden de nodige originele, 
schriftelijke verklaringen van de kant van de politie, artsen, garages e.d. over 
te leggen. 
31 Rechthebbende 
31.1 Recht op uitkering bestaat voor verzekerde 
31.2 Summa is gerechtigd uitkering te doen aan de verzekerde die de te 
vergoeden nota's en andere bewijsstukken heeft ingezonden. Deze uitkering 
geldt als kwijting voor alle verzekerden. 
Rubriek Telecommunicatiekosten 

32 Dekking 
Als recht op uitkering of hulpverlening bestaat zijn de gemaakte noodzakelijke 
kosten van telecommunicatie verzekerd. De uitkering bedraagt maximaal € 100,- 
per gebeurtenis. 
Rubriek Casco/Beperkt casco 

33 Dekking Beperkt casco 
Alleen verzekerd als uit de polis blijkt dat voor deze dekking de bijbehorende 
premie is berekend. 
33.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de klassieker door: 
33.1.1 brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag,  
ook al is de gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
33.1.2 (poging tot) diefstal, braak, verduistering, oplichting, joyriding en 
vermissing. Eveneens wordt uitkering verleend voor schade aan de klassieker, 
ontstaan gedurende de tijd dat de klassieker was ontvreemd. Voor diefstal of 
poging daartoe van een klassieke motorfiets buiten een afgesloten ruimte wordt 
alleen uitkering verleend als de klassieke motorfiets, naast het door de fabrikant 
aangebrachte standaardslot, met een goedgekeurd ART-motorslot was 
afgesloten. 
33.1.3 storm, waaronder te verstaan een windsnelheid van tenminste 14 meter 
per seconde, en als gevolg van storm vallende voorwerpen 
33.1.4 overstroming, vloedgolf, inundatie, hagel, aardverschuiving, vulkanische 
uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving 
33.1.5 botsing met vogels of loslopende andere dieren voorzover de schade aan 
de klassieker direct door die botsing ontstond  
33.1.6 een van buiten komend onheil tijdens vervoer door verzekerde of een 
transportondernemer, uitgezonderd schrammen, krassen of lakschade en schade 
ontstaan tijdens takelen en slepen 
33.1.7 relletjes (waaronder niet begrepen kwaadwillige beschadiging) 
33.1.8 botsing met luchtvaartuigen, delen daarvan of voorwerpen daaruit 
33.1.9 ruitbreuk, die niet gepaard gaat met andere schade aan  de klassieker dan 
door scherven van de ruit. 
34 Dekking Casco 
Alleen verzekerd als uit de polis blijkt dat voor deze dekking de bijbehorende 
premie is berekend. 
34.1 Behalve voor schade of verlies door de in 33 genoemde gebeurtenissen 
wordt eveneens uitkering verleend voor schade aan of verlies van de klassieker 
door: 
34.1.1 botsen, omslaan, te water of van de weg geraken en slippen, ook al is de 
gebeurtenis het gevolg van eigen gebrek 
34.1.2 kwaadwillige beschadiging 
34.1.3 ieder ander van buiten komend onheil. 
35 Aanvullende dekking Casco / Beperkt casco 
35.1 Als de klassieker (Beperkt) casco is verzekerd, wordt in verband met een 
verzekerde gebeurtenis uitkering verleend voor: 
35.1.1 in, op of aan de klassieker in standaarduitvoering aangebrachte 
veranderingen en bewerkingen 
35.1.2 in, op of aan de klassieker vast gemonteerde, niet tot de   
standaarduitvoering behorende, accessoires (met uitzondering van beeld- en 
geluidsapparatuur, mobilofoons, semafoons, zendapparatuur, 
computerapparatuur en dergelijke) 
35.1.3 vast gemonteerde, al dan niet tot de standaarduitvoering behorende, 
geluidsapparatuur (niet in sleden en dergelijke). De uitkering bedraagt maximaal 
€ 500,- per gebeurtenis (na aftrek eigen risico) 
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35.1.4 (nog) niet gemonteerde onderdelen en accessoires van de klassieker, als 
deze in het verzekerd bedrag zijn opgenomen 
35.1.5 kosten van vervanging van een voor de Zwitserse autosnelwegen 
voorgeschreven autosnelwegvignet 
35.1.6 kosten van bewaken en vervoer van de beschadigde klassieker naar de 
dichtstbijzijnde reparatie-inrichting, voorzover geen rechten kunnen worden 
ontleend aan de rubriek Hulpverlening 
35.1.7 averij grosse en daarmee gelijk te stellen kosten.  
35.2 Bovendien wordt uitkering verleend voor schade aan of verontreiniging van 
de bekleding van de klassieker, ontstaan door het kosteloos vervoeren van 
personen die bij een ongeval gewond zijn geraakt. 
36 Bijzondere uitsluitingen 
36.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
36.1.1 bestaand uit geldelijk nadeel wegens het niet kunnen gebruiken, slijtage 
en waardevermindering van de klassieker 
36.1.2 ontstaan door of tijdens beslag of door verbeurdverklaring, anders dan 
wegens een verkeersongeval 
36.1.3 aan de aanhangwagen die ingevolge de W.A.M. wordt geacht deel uit te 
maken van de klassieker 
36.1.4 door diefstal of poging daartoe van een klassieke motorfiets buiten een 
afgesloten ruimte als de klassieke motorfiets niet, naast het door de fabrikant 
aangebrachte standaardslot, met een goedgekeurd ART-motorslot was  
afgesloten. 
36.1.5 door diefstal of poging daartoe van een klassieke personenauto, die 
onvoldoende beschermd is. In artikel 37.3 staat beschreven hoe de klassieke 
personenauto beschermd moet worden tegen diefstal of poging daartoe. 
37 Bijzondere verplichtingen 
37.1 Verzekerde is verplicht: 
37.1.1 bij schade aan de klassieker het beschadigde te bewaren en te wachten 
met reparatie, om Summa in de gelegenheid te stellen het beschadigde te 
onderzoeken en de schade vast te stellen 
37.1.2 binnen de in 38.3 genoemde termijn regelmatig bij de politie te 
informeren naar het eventueel teruggevonden zijn van de klassieker en Summa 
zo snel mogelijk te berichten als deze is teruggevonden 
37.1.3 zijn volle medewerking te verlenen aan de in 38.4 en 38.5 bedoelde 
overdracht en aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring. 
37.2 In afwijking van 37.1.1 heeft verzekerde het recht schade te laten herstellen 
zonder voorafgaande toestemming van  Summa als de kosten niet hoger zijn dan 
€ 350,-. Verzekerde is verplicht Summa hiervan onmiddellijk in kennis te stellen 
en haar zo snel mogelijk de originele gespecificeerde nota van de reparatie-
inrichting toe te zenden. 
37.3 Verzekerde is verplicht: 
37.3.1 bij een verzekerde waarde van de klassieke personenauto van € 25.000,- 
tot € 50.000,- deze te beschermen tegen diefstal of poging daartoe door een 
SCM/TNO klasse 1 goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem of een SCM/TNO 
goedgekeurd mechanisch diefstalbeveiligingssysteem of een niet goedgekeurde 
startblokkering met geheime contactsleutel. 
37.3.2 bij een verzekerde waarde van de klassieke personenauto van € 50.000,- 
tot € 100.000,- deze te beschermen tegen diefstal of poging daartoe door een 
SCM/TNO klasse 3 goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem of een SCM/TNO 
goedgekeurd mechanisch diefstalbeveiligingssysteem. 
37.3.3 bij een verzekerde waarde van de klassieke personenauto vanaf € 
100.000,- deze te beschermen tegen diefstal of poging daartoe door een 
SCM/TNO klasse 4 goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem. 
38 Schaderegeling 
38.1 In geval van ruitbreuk zal Summa pas tot uitkering overgaan na ontvangst 
van de originele en definitieve reparatienota. 
38.2 Summa verhaalt, behalve bij verduistering en als schade is vergoed op 
grond van 6.4, een gedane uitkering niet op de door verzekerde gemachtigde 
bestuurder en/of op diens werkgever. 
38.3 Bij diefstal, verduistering of vermissing van de klassieker is Summa pas 
verplicht tot uitkering nadat, na melding van de gebeurtenis aan Summa, een 
termijn is verstreken van 30 dagen en het aan verzekerde en  Summa niet bekend 
is, dat de klassieker is teruggevonden. Wanneer verzekerde binnen 30 dagen na 
melding van de gebeurtenis aan Summa de beschikking kan krijgen over de 
klassieker, moet verzekerde deze terugnemen. Summa vergoedt in dat geval de 
schade die aan de klassieker is ontstaan in de tijd dat verzekerde deze niet tot 
beschikking had ten gevolge van die gebeurtenis. 

38.4 Summa heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts te 
verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak 
met overgave van alle de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulp- en 
overige zaken. 
38.5 Summa heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde, 
mits verzekerde uitdrukkelijk toestemming geeft. 
38.6 Als Summa de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft 
verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering. 
38.7 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht 
om tegenover de deskundige van  Summa een andere deskundige aan te wijzen. 
De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van verzekerde. 
38.8 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen over de hoogte van 
het schadebedrag zullen deze samen een derde deskundige benoemen. Zijn 
schadevaststelling moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en is 
bindend. De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van  Summa. 
39 Waardebepaling bij schade 
39.1 Basis voor berekening van een uitkering is de getaxeerde waarde van de 
klassieker onmiddellijk voor de gebeurtenis, als het taxatierapport niet ouder is 
dan 36 maanden. 
39.2 In alle andere gevallen geldt als basis voor berekening van de uitkering de 
dagwaarde direct voor de schade. 
39.3 Voor onderdelen die niet of niet binnen redelijke termijn verkrijgbaar zijn, 
wordt de uitkering gebaseerd op de ten tijde van de schade gangbare waarde van 
vervangende onderdelen, dan wel wordt de uitkering gebaseerd op de prijs voor 
het opnieuw vervaardigen van het onderdeel. In het laatste geval is de uitkering 
gemaximeerd tot 2 maal de gangbare waarde voor vervangende onderdelen. 
40 Uitkering 
40.1 De maximale uitkering is: 
40.1.1 bij totaal verlies: de volgens 39 vastgestelde waarde, tot maximaal het 
volgens de polis verzekerde bedrag, minus de waarde van de restanten 
40.1.2 bij beschadiging, zonder dat binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, de herstelkosten exclusief BTW tot het op grond van 40.1.1 uit te 
keren bedrag  
40.1.3 bij beschadiging, wanneer binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, de herstelkosten tot maximaal het op grond van 40.1.1 uit te keren 
bedrag. 
41 Eigen risico 
41.1 Per gebeurtenis geldt een eigen risico van: 
41.1.1 € 130,- 
41.1.2 € 200,- bij schade als gevolg van een gebeurtenis als genoemd in 34.1.1 
en 34.1.3 als de bestuurder van de klassieker jonger is dan 24 jaar. 
41.1.3 € 65,- van iedere ruitschade (33.1.9), als vervanging van de ruit door een 
met Summa samenwerkend herstelbedrijf wordt uitgevoerd 
41.1.4 geen eigen risico geldt als er sprake is van herstel van een beschadiging 
van een ruit 
41.1.5 geen eigen risico geldt als er sprake is van een gebeurtenis als genoemd in 
33.1.2 en verzekerde aan al zijn verplichtingen heeft voldaan volgens 37.3 
41.2 Voor gebeurtenissen als genoemd in 33 en 34.1.2 zal voor de daaruit 
voortvloeiende schade altijd het onder 41.1.1 genoemde eigen risico worden 
toegepast, ongeacht of voor een hoger vrijwillig eigen risico is gekozen. 
42 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor de verzekerde. 
Rubriek Rechtsbijstand/Autoverhaalservice-extra 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd. 
43 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
43.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij 
N.V. Summa waarborgt de verlening van rechtsbijstand, maar heeft de DAS 
aangewezen voor de uitvoering van de uit de rechtsbijstand voortvloeiende 
verplichtingen  
43.2 klassieker: het in de polis omschreven motorrijtuig voorzien van een 
Nederlands kentekenbewijs, alsmede de aan dit motorrijtuig gekoppelde 
aanhangwagen 
43.3 verzekerde: 
43.3.1 de verzekeringnemer 
43.3.2 de gemachtigde bestuurder of passagier van de klassieker, uitsluitend 
voor wat betreft de dekking zoals omschreven in 47.1 en 47.2 
43.3.3 de nagelaten betrekkingen van de verzekerde voorzover 
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zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van 
levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens deze 
verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat. 
43.4 rechtsbijstand: 
43.4.1 het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een 
(dreigend) geschil dat de verzekerde betreft  
43.4.2 het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een 
geschil waarin hij betrokken is geraakt door: 
- het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) vorderingen 
- het geldend maken van vorderingen, in of buiten rechte, of het namens 
verzekerde indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften 
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken 
43.4.3 het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand die 
voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten 
43.5 gebeurtenis: het moment waarop voor het eerst de belangentegenstelling 
met de wederpartij tot uiting is gebracht en dat daardoor redelijkerwijs kan 
worden beschouwd als de oorzaak van de behoefte aan rechtsbijstand 
43.6 rechtens bevoegde deskundige: een terzake kundige die krachtens 
toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of 
administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 
44 Geldigheidsduur verzekering 
Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen binnen 30 dagen nadat 
gebleken is dat het risico voor haar onaanvaardbaar hoog is of wordt. 
45 Wachttijd 
45.1 Geen rechtsbijstand wordt verleend als de aanspraak voortvloeit uit of 
verband houdt met een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan binnen 3 maanden 
na de ingangsdatum van de verzekering. 
45.2 Op het bepaalde in 45.1 wordt geen beroep gedaan als: 
45.2.1 deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en 
verzekerde daaraan bij voortbestaan van die verzekering dezelfde rechten had 
kunnen ontlenen 
45.2.2 verzekerde het ontstaan van de gebeurtenis niet kon voorzien bij het 
sluiten van de verzekering. Op verzoek dient verzekerde dit aan te tonen. 
46 Verzekeringsgebied 
Rechtsbijstand wordt verleend in: 
Europa, de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira alsmede in Algerije, 
Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije, mits de 
rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van die landen van 
toepassing, is voor: 
46.1.1 verhaal van materiële en/of letselschade 
46.1.2 strafzaken 
46.1.3 geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst. 
46.2 Nederland voor alle overige gevallen, mits de Nederlandse rechter bevoegd 
is en het Nederlandse recht van toepassing is. 
47 Dekking 

47.1 Verzekerde activiteiten 
Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij de uitoefening van de 
hierna genoemde activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand voorzover hij 
in dat geschil in een op geld waardeerbaar belang is getroffen. De verzekerde 
activiteiten zijn:  
47.1.1 bij Autoverhaalservice-extra: deelname aan het wegverkeer met de 
klassieker 
47.1.2 bij Motorrijtuigrechtsbijstand: 
- deelname aan het wegverkeer met de klassieker 
- het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van de klassieker. 
47.2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis 
Verzekerd is het risico dat verzekerde in een geschil dient te voorzien in een 
eigen behoefte aan rechtsbijstand als gevolg van een gebeurtenis, mits: 
47.2.1 de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan rechtsbijstand 
zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering 
47.2.2 de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking 
redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 
47.3 De verlening van rechtsbijstand 
47.3.1 De rechtsbijstand wordt door de DAS verleend. De DAS garandeert 
daartoe de inzet van alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen, 
ongeacht de daarmee gemoeide kosten. Met verzekerde wordt overlegd over de 
wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de haalbaarheid van het 
gewenste resultaat. 
47.3.2 De DAS vergoedt de uit de rechtsbijstandverlening voortvloeiende 
externe kosten.  

47.3.3 De DAS is bevoegd geen (verdere) rechtsbijstand te verlenen, als het 
belang van de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van 
rechtsbijstand. De DAS stelt verzekerde dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is 
aan het belang van de zaak. Door het verlenen van betaling aan een 
verzekerde zijn de DAS en Summa ook jegens de overige verzekerden 
gekwiteerd. 
47.3.4 Als de behandeling van de zaak niet door de DAS zelf kan worden 
voltooid, draagt de DAS deze over aan een advocaat of rechtens bevoegde 
deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens bevoegde deskundigen 
die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden, als de zaak hier dient, of 
die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven, als de zaak daar dient. 
47.3.5 Als de behandeling van de zaak wordt overgedragen aan een advocaat of 
een rechtens bevoegde deskundige, zal de DAS daarbij een door verzekerde 
kenbaar gemaakte voorkeur volgen, met dien verstande dat in zaken die dienen 
voor een buitenlands gerecht, de in te schakelen advocaat bevoegd moet zijn 
voor dat gerecht op te treden. 
47.3.6 Alleen de DAS is bevoegd, na overleg met verzekerde, opdrachten te 
verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe 
deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens verzekerde. 
Verzekerde machtigt de DAS hiertoe onherroepelijk. 
47.3.7 Voor het inschakelen van deskundigen, bij het aanwenden van 
rechtsmiddelen en alvorens een dading of schikking aan te gaan, pleegt de 
ingeschakelde advocaat, procureur of deurwaarder overleg met de DAS. Voor 
het overige houdt de advocaat, procureur of deurwaarder, daartoe onherroepelijk 
door verzekerde gemachtigd, de DAS op de hoogte van het verloop 
van de zaak. De DAS en Summa zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door of in verband met de behandeling van een zaak door een externe 
deskundige. Zij kunnen niet worden verplicht tegelijkertijd of achtereenvolgens 
dezelfde opdracht aan meer dan één deskundige te verstrekken. 
47.3.9 Als er geen redelijke kans (meer) bestaat het gewenste resultaat te 
bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. 
47.3.10 De DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekerde 
ook andere belanghebbenden actie (willen) voeren. Wanneer de DAS geen 
rechtsbijstand verleent, vergoedt zij aan verzekerde naar evenredigheid de 
gezamenlijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
47.4 De kosten van rechtsbijstand 
Met inachtneming van het bepaalde in 48 wordt uitkering verleend voor: 
47.4.1 de interne kosten, d.w.z. de kosten van de aan de DAS in loondienst 
verbonden deskundigen en voor de navolgende externe kosten: 
47.4.2 honoraria en verschotten van externe deskundigen die door de DAS 
worden ingeschakeld 
47.4.3 kosten van getuigen voorzover door een rechter toegewezen 
47.4.4 proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een 
onherroepelijk vonnis is veroordeeld 
47.4.5 noodzakelijke, in overleg met de DAS te maken reis- en verblijfkosten als 
zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend 
gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat 
47.4.6 kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van een vonnis. 
47.5 Onvermogen 
Als een verhaalsactie strandt door onvermogen van de wederpartij vergoedt de 
DAS tot ten hoogste € 750,- aan verzekerde de schade aan de klassieker ten 
gevolge van de onrechtmatige daad van de wederpartij, tenzij verzekerde de 
schade op een ander manier vergoed kan krijgen. Een en ander voorzover de 
schade een eigen risico van € 125,- te boven gaat. 
47.6 Waarborgsom 
47.6.1 Als door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak 
de betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor de vrijlating van 
verzekerde, de teruggave van zijn rijbewijs of de opheffing van een beslag, 
gelegd op de klassieker, stelt de DAS een bedrag van ten hoogste € 12.500,- ter 
beschikking. 
47.6.2 Door het aanvaarden van het voorschot machtigt verzekerde de DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het voorschot weer wordt 
vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting zijn volle medewerking te verlenen 
aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan de DAS. 
47.6.3 Verzekerde is verplicht het voorschot zo snel mogelijk terug te betalen, 
maar in ieder geval binnen 12 maanden nadat het is verstrekt. 
48 Bijzondere uitsluitingen 
48.1 Geen verplichting tot het verlenen of het blijven verlenen van rechtsbijstand 
(waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) bestaat: 
48.1.1 als verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden 
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en daardoor de belangen van de DAS schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake 
als de zaak zó laat is aangemeld dat de DAS slechts met meer inspanningen of 
meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen 
48.1.2 als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van de klassieker 
terwijl de bestuurder niet bevoegd was de klassieker te besturen. Deze uitsluiting 
wordt niet ingeroepen als:  
- in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het onbevoegd 
besturen van de klassieker 
- de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet wist of 
redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was 
48.1.3 in een geschil over deze verzekeringsovereenkomst. De DAS vergoedt 
echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand, wanneer 
verzekerde in een onherroepelijk vonnis in het gelijk wordt gesteld 
48.1.4 als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere gevolg is van 
handelen of nalaten door verzekerde of als hij het ontstaan van deze behoefte 
willens en wetens heeft geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te 
behalen. In een strafzaak doet de DAS op het voorgaande een beroep, wanneer 
het strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voorwaardelijk) 
opzetdelict is, dan wel wanneer verzekerde het feit willens en wetens heeft 
gepleegd. De DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand, als bij het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig 
blijken te zijn  
48.1.5 in geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van 
anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht 
48.1.6 in fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen worden 
geschillen over heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en 
accijnzen 
48.1.7 in geschillen over exploitatie van de klassieker (verhuur, vervoer, 
examens, les enz) 
48.1.8 in geschillen over de aanschaf van tweedehands klassiekers, tenzij 
gekocht onder schriftelijke garantie bij een officiële dealer 
48.1.9 bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of 
daarvoor in plaats komende regresacties. Geen uitkering wordt verleend voor de 
in 47.4.2 tot en met 47.4.6 bedoelde externe kosten, die op grond van een 
contractuele of wettelijke bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a van het 
Wetboek van Strafvordering) verhaald, verrekend (bijvoorbeeld door BTW-
afdracht) of door anderen vergoed kunnen worden, met uitzondering van 
aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. De DAS schiet deze 
kosten voor. 
49 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde die een beroep op deze dekking wil doen, is verplicht: 
49.1 zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de gebeurtenis bij 
Summa of bij de DAS aan te melden. Als verzekerde zijn verzoek meer dan 12 
maanden na het ontstaan van de gebeurtenis aanmeldt, is de DAS niet meer 
verplicht rechtsbijstand te verlenen 
49.2 alle medewerking te verlenen die gevraagd wordt door de DAS, Summa of 
de door de DAS ingeschakelde externe deskundigen. Dit betekent in ieder geval 
dat hij:  
49.2.1 alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben 
49.2.2 de DAS machtigt inzage te nemen in de stukken die een externe 
deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft 
49.2.3 zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het 
verhalen op derden van gemaakte kosten van rechtsbijstand 
49.2.4 alles nalaat wat de belangen van de DAS of  Summa kan schaden 
49.3 de door de DAS voorgeschoten kosten, voorzover hij die ontvangt, te 
restitueren aan de DAS. Daaronder worden mede verstaan de bij een 
onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten. 
50 Franchise 
In contractuele geschillen kan verzekerde alleen aanspraak maken op 
rechtsbijstand wanneer het belang van zijn verzoek tenminste € 125,- bedraagt. 
In overige geschillen geldt geen franchise. 
51 Geschillen 
51.1 Als verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de DAS over de 
haalbaarheid of de wijze van behandeling, kan hij verzoeken dit verschil van 
mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. 
51.2 De DAS legt in dat geval dit verschil van mening, met alle relevante 
stukken, voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te 
geven. Desgewenst verwoordt verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil 
van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de DAS. De kosten 
zijn steeds voor rekening van de DAS. 

51.3 Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, 
kan hij de zaaksbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij 
daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt de DAS 
alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
51.4 Het recht om een verschil van mening over de uitleg van de 
polisvoorwaarden aan een rechter voor te leggen, vervalt na verloop van 12 
maanden, nadat de DAS haar standpunt schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. 
52 Belangenconflicten 
52.1 Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil 
aanspraak hebben op rechtsbijstand door de DAS. In dat geval geldt dat: 
52.1.1 als er een geschil is tussen verzekeringnemer en één van de 
medeverzekerden op één polis, de DAS alleen rechtsbijstand aan 
verzekeringnemer verleent 
52.1.2 als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, de DAS 
alleen rechtsbijstand verleent aan de verzekerde die door verzekeringnemer is 
aangewezen 
52.1.3 als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende 
polissen, beide verzekerden bevoegd zijn te verlangen dat aan hen bijstand wordt 
verleend door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze 
op kosten van de DAS. 
Rubriek Ongevallen inzittenden/opzittenden 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd. 
53 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
53.1 verzekerde: de inzittende of opzittende van de in de polis omschreven 
klassieker 
53.2 ongeval: een plotselinge en rechtstreekse inwerking van uitwendig geweld, 
waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat 
Als ongeval wordt ook aangemerkt: 
53.2.1 acute vergiftiging als gevolg van het ongewild binnenkrijgen van giftige 
gassen, dampen en vaste en vloeibare stoffen, met uitzondering van vergiftiging 
door het binnenkrijgen van allergenen of ziektekiemen 
53.2.2 besmetting of vergiftiging als gevolg van een onvrijwillige val in het 
water of in enige vloeibare of vaste stof;  
53.2.3 bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking en zonnesteek en de 
lichamelijke gevolgen van elektrische ontlading  
53.2.4 verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand als gevolg van een 
geïsoleerd raken bij natuurrampen, instorting of door andere catastrofale 
gebeurtenissen 
53.2.5 verstuiking, ontwrichting en spierscheuring, plotseling ontstaan, waarvan 
aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen 
53.2.6 complicaties en verergeringen van het ongevalsletsel als direct gevolg van 
eerstehulpverlening of van een door een ongeval noodzakelijk geworden 
behandeling, mits deze behandeling is verricht door of op voorschrift van een 
geneeskundige  
53.2.7 wondinfectie en bloedvergiftiging, direct verband houdend met het 
ongevalsletsel 
53.2.8 HIV-besmetting als gevolg van een bloedtransfusie of prikaccident bij een 
medisch geïndiceerde (be)handeling, door een arts of verpleegkundige in een 
erkend ziekenhuis 
53.2.9 whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom volgens de 
voorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 
53.2.10 ongeval bij rechtmatige zelfverdediging of (poging tot) het redden van 
mensen, dieren, geld of zaken. 
54 Premie 
Regio, kilometrage, leeftijd en de bonus-malusregeling hebben geen invloed op 
de premie. 
55 Dekking 
55.1 Tot ten hoogste de verzekerde bedragen als in de polis vermeld wordt 
uitkering verleend voor overlijden of blijvende invaliditeit als rechtstreeks en 
uitsluitend gevolg van een ongeval, de verzekerde(n) overkomen tijdens het in- 
en uitstappen of het op- en afstappen, het vullen van de klassieker met brandstof 
en tijdens het rijden in of op en het behulpzaam zijn bij noodreparaties aan de 
klassieker. 
55.2 Als de gevolgen van een ongeval worden vergroot door ziekelijke of 
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zal niet meer worden uitgekeerd dan 
zou zijn uitgekeerd wanneer het ongeval een geheel valide en gezond persoon 
zou hebben getroffen. 
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55.3 Als uit de polis blijkt dat het Zomertijdtarief van toepassing is, is de rubriek 
Ongevallen inzittenden/opzittenden jaarlijks buiten de periode van zomertijd om 
van kracht voor een personenauto waarvan het kenteken op naam staat van de 
verzekeringnemer van deze Klassiekerverzekering. Daar waar in deze 
voorwaarden vermeld staat "Klassieker" dient in dat geval "Personenauto" te 
worden gelezen. 
56 Bijzondere uitsluitingen 
56.1 Geen uitkering wordt verleend voor ongevalsletsel dat is ontstaan, 
bevorderd of verergerd: 
56.1.1 bij het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of 
terreurdaad 
56.1.2 bij of tengevolge van het deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe 
56.1.3 bij het ondernemen van een waagstuk waarbij het leven of het lichaam in 
gevaar wordt gebracht 
56.1.4 tijdens verhuur van de klassieker zonder chauffeur. 
56.2 Geen aanspraak op uitkering kan worden gemaakt, als: 
56.2.1 de klassieker wordt gebruikt buiten aanwezigheid van verzekeringnemer, 
tenzij deze voor dit gebruik toestemming had verleend 
56.2.2 een ongeval is ontstaan door opzet of roekeloosheid van 
verzekeringnemer, de getroffene of de bestuurder van de klassieker 
56.2.3 de feitelijke bestuurder van de klassieker onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel 
verkeert, dat het besturen van de klassieker hem door de wet of overheid is of 
zou zijn verboden. 
57 Verplichtingen bij een ongeval 
57.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
57.1.1 na een ongeval hiervan zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 3 
maanden schriftelijk, op een door Summa verstrekt schadeaangifteformulier, 
mededeling te doen aan  Summa. Als deze melding pas na 3 maanden maar 
binnen 2 jaar na het ongeval plaatsvindt, zal verzekerde ten genoegen 
van Summa moeten aantonen dat recht op uitkering bestaat. 
57.1.2 in geval van overlijden dit Summa zo spoedig mogelijk, maar ten minste 
48 uur voor de begrafenis of crematie, per telefoon te melden 
57.1.3 in geval van overlijden van verzekerde, op verzoek en op kosten van 
Summa, sectie toe te staan  
57.1.4 onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten dat 
herstel zou kunnen bevorderen 
57.1.5 zich op verzoek en op kosten van Summa door een door Summa 
aangewezen arts te laten onderzoeken, en deze alle gewenste inlichtingen te 
verschaffen. Voorschriften door de aangewezen arts en/of Summa gegeven 
moeten stipt worden opgevolgd, tenzij deze in strijd zijn met de voorschriften 
van de behandelend arts. 
58 Uitkering 
58.1 Uitkering bij overlijden 
58.1.1 De uitkering bedraagt maximaal de bij overlijden verzekerde som zoals in 
de polis vermeld. 
58.1.2 Een voorafgaande uitkering of voorschot wegens blijvende invaliditeit als 
gevolg van hetzelfde ongeval wordt daarop in mindering gebracht tot ten  
hoogste de voor overlijden verzekerde som. 
58.2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 
58.2.1 Maximaal zullen de hierna genoemde percentages van de in de polis 
vermelde verzekerde som bij blijvende invaliditeit worden uitgekeerd. 
Ongeneeslijke gehele krankzinnigheid of ongeneeslijke 
algehele verstoring van de geest     100 % 
Verlies van het gehele gezichtsvermogen van beide ogen  100 % 
Verlies van het gehele gezichtsvermogen van één oog   30 % 
Als Summa krachtens deze verzekering al 
een uitkering heeft verleend voor verlies van 
het gehele gezichtsvermogen van het andere oog   70 % 
Verlies van het gehele gehoorvermogen van beide oren  50 % 
Verlies van het gehele gehoorvermogen van één oor   20 % 
Als Summa krachtens deze verzekering al 
een uitkering heeft verleend voor verlies van 
het gehele gehoorvermogen van het andere oor   30 % 
Verlies van het gehele spraakvermogen    50 % 
Verlies van een long      25 % 
En verder algeheel verlies of verlies van het 
gebruiksvermogen van: 
- Een arm tot in het schoudergewricht    75 % 
- Een arm in of boven het ellebooggewricht    70 % 

- Een hand of een arm beneden het ellebooggewricht   65 % 
- Een duim      25 % 
- Een wijsvinger      15 % 
- Een middelvinger      12 % 
- Een ringvinger of pink     10 % 
- Alle vingers van een hand tezamen    65 % 
- Een been tot in het heupgewricht   75 % 
- Een been in of boven het kniegewricht    60 % 
- Een voet of een been beneden het kniegewricht   50 % 
- Een grote teen      10 % 
- Een van de andere tenen     5 % 
- Reuk of smaak      5 % 
Verlies van het gehele blijvende natuurlijke gebit   20 % 
Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van genoemde 
percentages vastgesteld. In geval van (gedeeltelijk) verlies van het natuurlijk 
gebit zal voor de berekening van de uitkering steeds worden uitgegaan van 32 
gebitselementen. Onder (gedeeltelijk) verlies wordt hier verstaan het volledig 
verloren gaan van het gebruiksvermogen van het desbetreffende gebitselement. 
58.2.2 In gevallen van blijvende invaliditeit die afwijken van de gevallen die 
hierboven zijn genoemd, zal de uitkering worden bepaald naar de mate van 
invaliditeit veroorzaakt door het ongeval. 
58.2.3 Bij vaststelling van de blijvende invaliditeit zal het beroep of de 
bezigheden van verzekerde, dan wel het toekomstige beroep of de toekomstige 
bezigheden buiten beschouwing worden gelaten. 
58.2.4 De graad van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar de 
mening van de medische dienst van  Summa van een onveranderlijke toestand 
kan worden gesproken, maar in ieder geval binnen 2 jaar na de ongevalsdatum. 
De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van medische 
rapporten verwachte definitieve graad van blijvende invaliditeit. 
58.2.5 Overlijdt verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit 
door een andere oorzaak dan het ongeval, dan blijft het recht op uitkering 
bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald volgens de op grond van 
medische rapporten verwachte definitieve graad van blijvende invaliditeit. 
58.2.6 Wanneer verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit 
overlijdt als gevolg van het ongeval, dan is Summa geen uitkering voor 
blijvende invaliditeit verschuldigd. 
58.2.7 De vaststelling van het percentage (functie) verlies geschiedt aan de hand 
van de laatst gepubliceerde ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment' 
van de American Medical Association (AMA), aangevuld met richtlijnen van de 
Nederlandse specialistenvereniging. 
58.2.8 Wanneer een bestaande blijvende invaliditeit wordt verergerd door een 
ongeval dan wordt uitkering verleend op grond van het verschil tussen de graad 
van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. 
58.2.9 Terzake van een of meerdere verschillende achtereenvolgende ongevallen 
een verzekerde overkomen zal nooit meer worden uitgekeerd dan de op het 
polisblad vermelde verzekerde som. 
58.2.10 Als verzekerde wordt besmet met HIV op de wijze zoals omschreven in 
52.2.8, dan zal Summa een eenmalige uitkering doen van € 5.000,-. 
58.2.11 Bij vaststelling van het post-whiplashsyndroom volgens de richtlijnen 
van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie wordt er een eenmalige 
uitkering gedaan van maximaal 5% van de verzekerde som voor blijvende  
invaliditeit.  
Aantal verzekerden 
58.2.12 Als ten tijde van het ongeval het aantal personen in of op de klassieker 
groter is dan het aantal verzekerde in-/opzittenden zoals op de polis vermeld, 
blijft de verzekering van kracht. De uitkering per persoon wordt echter 
verminderd in verhouding van het op de polis vermelde aantal verzekerden tot 
het werkelijke aantal in-/opzittenden. 
Veiligheidsgordel 
58.2.13 Gedurende de tijd dat een verzekerde, die ouder is dan 21 jaar, gebruik 
maakt van de in de klassieker aanwezige veiligheidsgordels zijn de verzekerde 
bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit voor deze verzekerde  
verhoogd met 25%. 
59 Rechthebbende 
59.1 In geval van overlijden bestaat alleen recht op uitkering voor de wettige 
erfgenamen, met uitzondering van enige overheid. 
59.2 In geval van blijvende invaliditeit bestaat recht op uitkering voor de 
getroffen verzekerde. 
Rubriek Helm en Kleding 
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Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd. 
60 Dekking 
Tot maximaal het verzekerd bedrag als vermeld op de polis wordt per 
gebeurtenis per verzekerde uitkering verleend voor schade aan en verlies, 
diefstal of vermissing van helm, kleding en schoenen door onverschillig welke 
plotselinge onzekere van buiten komende oorzaak. In geval van diefstal uit een 
gebouw wordt hiervoor uitkering verleend als sporen van braak aanwezig zijn. 
61 Bijzondere uitsluitingen 
61.1 Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies: 
61.1.1 (in)direct verband houdend met inbeslagname, verbeurdverklaren 
en het willens en wetens bijwonen van kaping, staking of terreurdaad 
61.1.2 door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg 
61.1.3 ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie 
61.1.4 door normale slijtage of enige geleidelijk inwerkende invloed, alsmede 
door mot of ander ongedierte 
61.1.5 door eigen gebrek, materiaal- of constructiefout 
61.1.6 door beschadigingen zoals krassen, vlekken en andere ontsieringen, tenzij 
het beschadigde daardoor ongeschikt is geworden voor het daartoe bestemde 
gebruik 
61.1.7 als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging niet 
de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen en bovendien onder de 
gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen. 
62 Waardebepaling bij schade 
Basis voor de berekening van een uitkering is de dagwaarde onmiddellijk voor 
de schade. 
63 Uitkering 
63.1 De maximale uitkering is: 
63.1.1 bij totaal verlies: de volgens 62 vastgestelde waarde, minus de waarde 
van de restanten 
63.1.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 63.1.1 uit te 
keren bedrag. 
64 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekerde. 
Rubriek Schadeverzekering inzittenden/opzittenden 
Deze rubriek is alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd. 
65 Begripsomschrijvingen 
In deze rubriek wordt verstaan onder: 
65.1 Inzittende/Opzittende 
De persoon die zich bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van het 
verzekerde motorrijtuig of zich tijdens een onderbreking van een rit in de 
onmiddellijke omgeving van het verzekerde motorrijtuig bevindt voor: 
- het bijvullen van brandstof; 
- het verrichten van een noodreparatie aan dat motorrijtuig; 
- hulpverlening aan medeweggebruikers 
- het in-, op- of afstappen van het verzekerde motorrijtuig. 
65.2 Schade aan personen 
65.2.1 de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van het letsel dat hem is 
toegebracht; 
65.2.2 de schade die de rechtverkrijgenden lijden als gevolg van het overlijden 
van een verzekerde (zie artikel 70.6.2) 
65.3 Schade aan zaken 
De schade die een verzekerde lijdt als gevolg van beschadiging, vernietiging, 
verlies of vermissing van zaken die deel uitmaken van zijn particuliere 
huishouding en die zich op het moment van het verkeersongeval in of op het 
motorrijtuig bevinden. 
65.4 Verkeersongeval 
Een aanrijding, overrijding of botsing waarbij minimaal één motorrijtuig, metro, 
tram of trein is betrokken. 
65.5 Verzekerde 
65.5.1 de verzekeringnemer; 
65.5.2 de inwonende echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner 
65.5.3 de personen die met u in gezinsverband samenwonen; 
65.5.4 van de personen die onder 65.5.1 tot en met 65.5.3 staan genoemd: 
65.5.4.1 de minderjarige kinderen, pleeg- en stiefkinderen; 
65.5.4.2 de meerderjarige, ongehuwde kinderen, pleeg- en stiefkinderen, 
die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn; 
65.5.5 de bestuurder en de passagiers van het verzekerde motorrijtuig, maar 
alleen als zij daarvan met toestemming van de verzekeringnemer gebruik maken; 

65.6 verzekerde motorrijtuig 
Het motorrijtuig waarvan het kenteken op het polisblad staat vermeld. 
66 Dekking 
Verzekerd is de schade die de verzekerde lijdt als opzittende van  het verzekerde 
motorrijtuig, wanneer dat bij een verkeersongeval betrokken raakt. 
67 Uitkering 
De maximale uitkering per verkeersongeval is voor alle verzekerden tezamen ten 
hoogste het in de polis genoemde verzekerde bedrag. 
68 Tijdelijke vervanging van het motorrijtuig 
In de tijd dat het verzekerde motorrijtuig voor onderhoud of reparatie tijdelijk 
buiten gebruik is, geldt de dekking van deze rubriek ook voor een vervangend 
gelijksoortig motorrijtuig dat niet aan een verzekerde toebehoort. De bepalingen 
in deze voorwaarden die gelden voor het verzekerde motorrijtuig, gelden in dat 
geval ook voor het vervangende motorrijtuig. 
69 Uitsluitingen 
Naast de Algemene uitsluitingen gelden de volgende bepalingen. 
69.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of tot uitkering gerechtigde: 
69.1.1 die het motorrijtuig bestuurt waarmee het verkeersongeval wordt 
veroorzaakt, zodanig onder invloed van alcoholhoudende drank, geneesmiddelen 
of een opwekkend of bedwelmend middel verkeert, dat hij niet in staat moet 
worden geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. Er is sprake van 
overmatig alcoholgebruik als het bloedalcoholgehalte 0,5 promille of hoger is of 
het ademalcoholgehalte 220 microgram of hoger is. Ook als de bestuurder een 
ademtest of een urine- of bloedproef weigert, vergoeden wij de schade niet. 
Deze uitsluiting geldt niet voor de verzekerde die aantoont dat de genoemde 
omstandigheden zich buiten zijn medeweten en tegen zijn wil hebben 
voorgedaan en dat hem redelijkerwijs geen verwijt treft. 
69.1.2 zonder toestemming van een bevoegd persoon in of op een motorrijtuig 
zit 
69.1.3 zich niet bevindt op een daarvoor bestemde zitplaats van een motorrijtuig 
69.1.4 aan of door verlies van het verzekerde motorrijtuig en de accessoires en 
onderdelen die daarbij horen. 
70 Vergoeding van de schade 
70.1 Voor het recht op uitkering van de schade is niet van belang of er een 
andere persoon aansprakelijk is voor de schade. Summa vergoedt de schade van 
de verzekerde, zoals hij die schade in geval van een onrechtmatige daad zou 
kunnen verhalen op een aansprakelijke persoon. 
70.2 Summa verstaat onder een andere (speciale) verzekering niet de 
aansprakelijkheidsverzekering van een derde die bij het verkeersongeval is 
betrokken en waarop de schade kan worden verhaald. Als de bestuurder of een 
passagier van het verzekerde motorrijtuig, aansprakelijk is voor de schade aan de 
andere verzekerden en dat motorrijtuig bij Summa is verzekerd voor wettelijke 
aansprakelijkheid, regelen wij de schade van die andere verzekerden op deze 
laatste verzekering. De schade van de aansprakelijke verzekerde regelt Summa 
wel op deze verzekering. 
70.3 Als de verzekerde letsel heeft opgelopen kan hij aanspraak maken op 
smartengeld. Als smartengeld vergoedt  Summa een naar billijkheid te bepalen 
bedrag voor het door de verzekerde ondervonden nadeel dat niet uit 
vermogensschade bestaat, zoals dat in vergelijkbare gevallen door de rechter 
wordt toegewezen. 
70.4 Als de verzekerde op het moment van het verkeersongeval niet een helm 
draagt als het dragen daarvan voor dat motorrijtuig wettelijk is voorgeschreven, 
houdt Summa bij de vaststelling van de schade aan personen rekening met eigen 
schuld van de verzekerde. Summa vergoedt dan de schade onder aftrek van 25% 
van het schadebedrag. 
70.5 Een ander dan een rechtstreeks bij het verkeersongeval betrokken 
verzekerde of zijn nagelaten betrekkingen heeft geen recht op schadevergoeding. 
70.6 Recht op uitkering bestaat voor: 
70.6.1 verzekerde wanneer hij schade lijdt door het letsel dat hem is toegebracht 
en/of door beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van zaken die deel 
uitmaken van zijn particuliere huishouding; 
70.6.2 de rechtverkrijgende(n) van de verzekerde als deze overlijdt, voor zover 
zij volgens het Burgerlijk Wetboek door dit overlijden aanspraak kunnen maken 
op schadevergoeding in het geval die schadevergoeding op een aansprakelijke 
persoon zou worden verhaald. 
70.7 Wanneer de omvang van de schade nog niet geheel kan worden vastgesteld, 
doet Summa voorschotbetalingen voor dat deel van de schade dat wel is 
vastgesteld. 
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70.8 Wanneer het totale bedrag van de door de verzekerden of hun  
rechtverkrijgenden geleden schade hoger is dan het verzekerd bedrag, vergoeden 
wij dit bedrag naar evenredigheid van de door ieder van hen geleden schade. 
71 Clausule terrorismedekking 
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.’ is op deze 
verzekering van toepassing. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.terrorismeverzekerd.nl 
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Rubriek Boot  

Algemene Voorwaarden Bootverzekering   

310.055 03-08 
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1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 
1.2 Europeesche Hulplijn: aanspreekpunt voor alle 
assistentie (+31 20 65 15 777) 
1.3 SOS International: B.V. Nederlandse Hulpverleningsorganisatie 
SOS International 
1.4 boothulp: organisatie van hulp door SOS International 
1.5 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met Summa 
1.6 verzekerde: verzekeringnemer, de opvarende(n) en/of degene die met 
toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van de boot 
1.7 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.8 uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen 
1.9 boot: de in de polis omschreven boot met: 
1.9.1 de scheepsuitrusting 
1.9.2 de gemonteerde accessoires 
1.9.3 de in de polis omschreven motor(en) 

1.9.4 de volgboot inclusief eventuele buitenboordmotor, als deze op de polis is 
aangetekend 
1.9.5 een (gehuurd) reddingsvlot 
1.9.6 nautische apparatuur 
1.10 voortstuwingsinstallatie: de tot de mechanische voortstuwing van de boot 
dienende installatie(s) en toebehoren waaronder begrepen zijn: 
1.10.1 de motor met keerkoppeling 
1.10.2 de aandrijving, bestaande uit schroefas en schroef 
1.10.3 het instrumentenpaneel met bekabeling 
1.11 originele scheepsmotor: een nieuwe, als scheepsmotor geleverde en door 
de fabriek of boten-/motorleverancier ingebouwde motor. Een motor die eerder 
dienst heeft gedaan als voertuig- of industriemotor en die daarna is omgebouwd 
tot scheepsmotor wordt niet als originele scheepsmotor beschouwd. Voor zover 
van toepassing wordt onder originele scheepsmotor mede verstaan een 
buitenboordmotor 
1.12 inboedel: de niet onder boot begrepen zaken, die zich aan boord bevinden 
dan wel tijdelijk zijn opgeslagen aan de wal en die behoren tot de huisraad van 
verzekerde, met uitzondering van horloges, camera’s, kostbaarheden, geld, 
geldswaardig papier en brillen 
1.13 vervoermiddel: een personen-, kampeer- of bestelauto voorzien van een 
Nederlands kenteken, waarvan het besturen is toegestaan met een rijbewijs B 
1.14 nieuwwaarde: het bedrag, onmiddellijk voor de schade, benodigd voor het 
verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit 
1.15 dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag vanwege 
waardevermindering door veroudering of slijtage 
1.16 eigen gebrek: een ongunstige eigenschap in of van de verzekerde zaak of 
enig onderdeel daarvan, die niet hoort voor te komen in zaken van dezelfde soort 
1.17 afgesloten ruimte: een met een deugdelijk slot afgesloten ruimte, niet 
zijnde een afgesloten terrein, die, anders dan door een bevoegde met behulp van 
een sleutel, niet kan worden betreden 
1.18 afgesloten terrein: een terrein dat rondom is afgesloten met een hekwerk, 
die, anders dan door een bevoegde persoon met behulp van een sleutel, niet kan 
worden betreden  
1.19 beroving: de situatie dat verzekerde al dan niet met geweld buiten het bezit 
van het verzekerde object wordt gesteld, terwijl hij zich in de onmiddelijke 
nabijheid hiervan bevindt 
1.20 goedgekeurd: een overzicht van door Summa goedgekeurde 
beveiligingsproducten is te vinden op de website van De Europeesche 
(www.europeesche.nl) of op aanvraag verkrijgbaar bij Summa 
1.21 openbare weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden 
met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen 
behorende paden en bermen of zijkanten. Tot openbare weg wordt ook gerekend 
het gebied binnen een afstand van 15 meter vanaf de openbare weg 
1.22 korte stop: een korte pauze, zoals een rust- of eetpauze, op de heenreis 
naar of de terugreis van de plaats van bestemming of tijdens een doorreis 
1.23 bewaakte jachthaven: een jachthaven met een havenmeester. 
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 en zal 
steeds op de contractvervaldatum stilzwijgend worden verlengd met het in de 
polis genoemde aantal maanden. 
2.3 Per datum van verkoop van de boot kan de dekking worden opgeschort in 
afwachting van de aankoop van een andere boot. De nieuw aangeschafte boot 
wordt op dezelfde polis verzekerd. Opschorting of beperking van de dekking 
wegens het niet kunnen gebruiken van de boot kan niet plaatsvinden. 
2.4 De verzekering eindigt: 
2.4.1 op de contractvervaldatum, als verzekeringnemer uiterlijk 2 maanden voor 
deze datum in een aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.4.2 per de schadedatum, nadat een schade aan de boot door vergoeding op 
basis van (economisch) totaal verlies is afgedaan 
2.4.3 zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt. Als de boot zijn 
vaste ligplaats in Nederland behoudt en verzekeringnemer zich binnen Europa 
vestigt blijft de dekking van kracht 
2.4.4 zodra de boot een vaste ligplaats buiten Nederland krijgt 
2.4.5 bij alle overgang van eigendom van of belang bij het verzekerde dat  ge-
paard gaat met verlies van de feitelijke macht daarover. Verzekeringnemer of 
zijn erfgenamen zijn verplicht binnen 8 dagen na iedere omstandigheid die tot 
het einde van de verzekering heeft geleid, daarvan mededeling te doen aan  
Summa. 
2.5 Verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
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2.5.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor  Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen 
2.5.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering heeft gedaan. 
2.6 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.6.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd 
2.6.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis, die voor  Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.6.3 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.6.4 binnen 30 dagen nadat Summa een zodanige risicowijziging ter kennis is 
gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten 
2.6.5 als verzekerde een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling 
van zaken geeft 
2.6.6 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.7 De verzekering eindigt in de in 2.5 en 2.6.2 t/m 2.6.5 genoemde gevallen op 
de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan 2 maanden na 
de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, behoudens in het geval dat 
de opzegging verband houdt met het opzet van verzekerde Summa te misleiden. 
2.8 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering de mededelingsplicht niet 
is nagekomen en daarbij heeft gehandeld met het opzet Summa te misleiden met 
dien verstande dat Summa bij kennis van de ware stand van zaken de 
verzekering niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
2.9 Bij beëindiging van de verzekering voor de boot eindigt de verzekering in 
zijn geheel. 
3 Geldigheidsduur dekking 
3.1 De geldigheidsduur van de dekking is gelijk aan de geldigheidsduur van de 
verzekering. 
3.2 De volledige dekking wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 14 
dagen na de premievervaldatum in gebreke is premie te betalen. De opschorting 
werkt terug tot de premievervaldatum. De dekking wordt hersteld 24 uur nadat 
de achterstallige premie en eventuele incassokosten door  Summa zijn 
ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt 
geen uitkering verleend. 
4 Premie 
4.1 Betaling 
4.1.1 verzekeringnemer is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen 
4.1.2 betaling van verschuldigde premie is mogelijk in termijnen van twaalf 
maanden of minder 
4.1.3 betaling van verschuldigde kosten is slechts mogelijk in zijn geheel. Deze 
worden per eerstvolgende termijn geïncasseerd 
4.1.4 als uit de polis blijkt dat betaling van premie in termijnen van minder dan 
12 maanden plaatsvindt geldt dat als een termijn geheel of gedeeltelijk onbetaald 
blijft, het betalingsverzoek eenmalig wordt herhaald. Als binnen 10 dagen na dit 
herhaalde verzoek geen betaling is ontvangen vervalt de betalingsregeling. 
Premie voor de resterende termijn(en) is dan onmiddellijk volledig verschuldigd. 
4.2 Teruggave 
Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij tussentijdse 
opzegging als omschreven in 2.4.3 tot en met 2.4.5, 2.5 en 2.6.2 tot en met 2.6.4 
de lopende premie naar billijkheid verminderd. Als in het lopende 
verzekeringsjaar een gedekte schade is gevallen wordt bij tussentijdse opzegging 
geen premierestitutie verleend. Voorts moet de polis minimaal 12 maanden van 
kracht zijn geweest. Teruggave van premie vindt altijd plaats onder aftrek van 
€ 12,50 aan kosten. 
4.3 No-claimkorting 
Elk schadevrij verzekeringsjaar geeft, bij onveranderde voortzetting van de 
verzekering, in het daaropvolgende jaar recht op een premiekorting volgens 
onderstaande tabel: 
 
 
 
 

Schadevrije  Korting op de  Korting na 1  Korting na 2 
Jaren   vorige   schade   schaden 

premievervaldatum 
0   0%  0%  0% 
1   10%  0%  0% 
2   15%  0%   0% 
3   20%  0%   0% 
4   25%  10%   0% 
5   30%  15%   0% 
6   35%  20%  0% 
7   40%  25%  0% 
8 en meer   40%  40% (trede 7) 15% 
 

No-claimbescherming: 
Uitsluitend in het geval Summa het kortingspercentage van 40% gedurende 2 
achtereenvolgende jaren heeft verleend zal er, bij uitbetaling van één schade in 
enig verzekeringsjaar op de volgende premievervaldatum, geen vermindering 
van korting plaatsvinden. 
4.4 Een schade heeft geen invloed op de no-claimkorting als: 
4.4.1 de door Summa uitgekeerde schadevergoeding niet geheel op de schuldige, 
niet verzekerde zijnde, kan worden verhaald uitsluitend in verband met de 
wettelijke beperkingen van zijn aansprakelijkheid 
4.4.2 Summa een uitkering op grond van de rubriek hulpverlening heeft verleend 
4.4.3 Summa een uitkering heeft verleend voor telecommunicatiekosten 
4.4.4 Summa uitsluitend een uitkering heeft verleend voor schade aan de 
volgboot 
4.4.5 het met toestemming van Summa gemaakte kosten van verweer tegen 
aanspraken betreft. 
5 Verzekeringsgebied 
5.1 Afhankelijk van wat op de polis is vermeld, is de verzekering gedurende het 
hele jaar, tenzij anders is aangegeven, van kracht in een van de volgende 
vaargebieden: 
Europa 
- op alle rivieren en binnenwateren, alsmede tijdens de vaart op zee tot 15 
zeemijlen uit de kust van de tot Europa behorende landen 
Zeevaart 
- Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd 
door 63°N.B, 25°O.L., 15°W.L.en 45°N.B. gedurende de periode van 1 april tot 
1 november van elk jaar  
Zeevaart+ 
- Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd 
door 63°N.B, 30°O.L., 15°W.L.en 35°N.B. gedurende de periode van 1 april tot 
1 november van elk jaar. Dit verzekerings-gebied wordt verder begrensd tot een 
straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met uitzondering van de 
Straat van Gibraltar 
Nederland 
- Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust 
5.2 Tevens is binnen het verzekerd vaargebied de verzekering van kracht: 
- tijdens verblijf van de boot buiten het water, inclusief het uit het water halen en 
het te water laten 
- tijdens het transport over land en water met daarvoor bestemde 
transportmiddelen. 
6 Algemene uitsluitingen 
6.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend als verzekerde of tot uitkering 
gerechtigde: 
6.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. 
In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die 
onderdelen waaromtrent geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven 
6.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te 
vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de onder 
9.1.3 en 9.1.4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Summa 
te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt 
6.1.3 met opzet, grove schuld, al dan niet bewuste roekeloosheid of met zijn wil 
schade heeft veroorzaakt. 
6.2 Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade of verlies ontstaan: 
6.2.1 terwijl de schipper of bestuurder onder zodanige invloed van 
alcoholhoudende drank of enig bedwelmend, opwekkend of soortgelijk middel 
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verkeert, dat het besturen van de boot/het vervoermiddel hem door de wet of 
overheid is of zou zijn verboden 
6.2.2 tijdens het varen als de schipper van de boot geen houder is van het 
wettelijk vereiste vaarbewijs, tenzij hij aantoont dat er volgens alle van 
toepassing zijnde regels is gevaren 
6.2.3 terwijl de boot is verhuurd, als huisvesting (anders dan vakantieverblijf) of 
zakelijk wordt gebruikt 
6.2.4 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of 
een poging daartoe 
6.2.5 terwijl met de boot wordt deelgenomen aan wedstrijden op zee 
6.2.6 terwijl met een boot met een buitenboordmotor met meer dan 25 pk (18,4 
kW) of hekaandrijving of een open boot met ingebouwde benzinemotor met 
meer dan 50 pk (36,7 kW) wordt deelgenomen aan wedstrijden anders dan 
waterskiwedstrijden 
6.2.7 tijdens deelname aan waterskiraces. 
6.3 Geen uitkering wordt verleend voor diefstal en de gevolgen hiervan als de 
boot/boottrailer en/of delen hiervan op of langs de openbare weg of binnen een 
straal van 15 meter hiervan is/zijn gestald of achtergelaten, tenzij er sprake is 
van een situatie genoemd in artikel 8.6 
6.4 Geen uitkering of hulp wordt verleend als schade het gevolg is van een 
gebeurtenis die (in)direct verband houdt met molest of een atoomkernreactie. 
6.4.1 onder molest wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, 
alsmede 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 
6.4.2 onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt. 
7 Taakvervulling SOS International 
7.1 SOS International zal haar diensten verlenen in goed overleg met 
verzekerden, hun familieleden of zaakwaarnemers, binnen een redelijke termijn 
en voor zover overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet 
onmogelijk maken. Zij is vrij in de keuze van degenen die voor de hulpverlening 
worden ingeschakeld. 
7.2 SOS International zal namens verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun 
naam verbintenissen aangaan. 
7.3 SOS International heeft het recht vooraf de nodige financiële garanties te 
verlangen, voor zover de kosten die voortvloeien uit de verlening van haar 
diensten niet door deze verzekering worden gedekt. Wanneer hieraan niet wordt 
voldaan, vervalt zowel de verplichting van SOS International om de verlangde 
diensten te verlenen, alsook de in verband daarmee anders bestaande dekking 
van de verzekering. 
7.4 SOS International is, behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van fouten of tekortkomingen van 
derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 
8 Voldoende zorg en/of voldoende onderhoud 
Als onderstaande maatregelen zijn genomen is er sprake van voldoende zorg 
en/of voldoende onderhoud. 
8.1 Buitenboordmotor: 
gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot gemonteerd met 
bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot  
8.2 Boottrailer met of zonder boot: 
goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is 
uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook 
als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst 
8.3 Staartstuk (hekdrive): 
goedgekeurd staartstukslot/moerslot 
8.4 Volgboten: 
goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot 
8.5 Open boten: 
goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot 
8.6 In afwijking van artikel 6 Algemene Uitsluitingen is er dekking langs of op 
de openbare weg als er sprake is van: 
- een ligplaats direct voor het huis in het water 
- stalling op een afgesloten terrein/ruimte  
- stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg 
- het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een 
vaartocht 
- het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er 
zicht is op de boot vanuit de woning 

- een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer 
- beroving 
Algemeen: 
8.7 De boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd. 
8.8 Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame 
brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn. 
8.9 Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk 
minimaal 250 pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte 
geïnstalleerd zijn. 
8.10 Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet 
een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn. 
8.11 Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden 
uitgevoerd. 
8.12 Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing. 
8.13 Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in 
een afgesloten ruimte opgeborgen worden. 
8.14 Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van 
boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van 
verzekerde kan worden verlangd. 
8.15 Buiten het vaarseizoen moeten de zeilen droog in een afgesloten ruimte 
worden opgeborgen. 
9 Algemene verplichtingen 
9.1 Verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde is verplicht: 
9.1.1 zich te houden aan de maatregelen genoemd in het artikel voldoende zorg 
en/of voldoende onderhoud 
9.1.2 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
9.1.3 aan Summa en/of SOS International zijn volle medewerking te verlenen en 
alles na te laten wat de belangen van Summa zou kunnen benadelen 
9.1.4 een gebeurtenis die voor Summa tot een uitkeringsplicht kan leiden, zodra 
hij hiervan op de hoogte is of behoort te zijn, zo spoedig mogelijk als  
redelijkerwijs mogelijk is aan Summa te melden 
9.1.5 ongevallen met dodelijke afloop binnen 24 uur te melden aan Europeesche 
Hulplijn (telefoonnummer + 31 20 65 15 777). Ook moet deze kennisgeving zo 
spoedig mogelijk, maar ten minste 48 uur voor de begrafenis of de crematie, 
schriftelijk aan Summa worden bevestigd 
9.1.6 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen 
9.1.7 de originele bewijsstukken over te leggen 
9.1.8 de eigendom van de boot, de voortstuwingsinstallatie en de boottrailer aan 
te tonen 
9.1.9 in geval van diefstal, joyriding/joyvaren, vermissing, verduistering, 
kwaadwillige beschadiging, doorvaren of doorrijden door de tegenpartij na een 
ongeval, daarvan onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij 
de politie. Het schriftelijk bewijs daarvan moet aan Summa worden overgelegd 
9.1.10 onmiddellijk alle ter zake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere 
stukken onbeantwoord door te zenden aan Summa 
9.1.11 alle aanspraken op vergoeding die hij tegenover derden heeft, tot ten 
hoogste de van Summa ontvangen uitkering, over te dragen aan Summa, 
tezamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken 
9.1.12 adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan  Summa door te geven 
9.1.13 bij achterlating of stalling van de boot buiten Nederland dit direct aan 
Summa door te geven. 
9.1.14 Summa vooraf op de hoogte te stellen als hij tijdens de geldigheidsduur 
van de verzekering de boot wil voorzien van een LPG-installatie 
10 Algemene schaderegeling 
10.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. Op verzoek van Summa 
dient verzekerde originele reparatienota's over te leggen. 
10.2 Summa heeft het recht zaken voor haar rekening te laten herstellen of te 
vervangen, als de beschadigde of verloren gegane zaken redelijkerwijs voor 
herstel vatbaar zijn of vervangen kunnen worden. 
10.3 Door verlening van uitkering gaan de rechten van verzekerden tegen derden 
over op Summa.  
10.4 Het verzekerde zal in geen geval aan Summa kunnen worden 
geabandonneerd. 
10.5 Na schade blijven de verzekerde bedragen gehandhaafd voor de duur van 
de verzekering. 
11 Eigen risico 
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11.1 Voor alle boten geldt per gebeurtenis een standaard eigen risico zoals op het 
polisblad genoemd. Bij uitsluitend schade aan de inboedel is dit eigen risico ook 
van toepassing. 
11.2 Voor de boottrailer geldt een standaard eigen risico van € 50,- per 
gebeurtenis. 
11.3 Als schade aan of verlies van verzekerde zaken niet volledig op 
aansprakelijke derden kan worden verhaald zal het eigen risico pro rata worden 
vergoed. 
11.4 Ter zake van de rubriek Hulpverlening, telecommunicatiekosten, hulploon, 
bergloon, totaal verlies van de boot of wettelijke aansprakelijkheid geldt geen 
eigen risico. 
11.5 Als uit de polis blijkt dat een vrijwillig extra eigen risico van toepassing is 
geldt dit vrijwillig extra eigen risico boven op het standaard eigen risico. Het 
vrijwillig extra eigen risico vervalt niet als er sprake is van totaal verlies. 
12 Dubbele verzekering 
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden 
op een uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere 
datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, dan 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. Deze bepaling is niet van toepassing op de rubriek 
Ongevallen. 
13 Objectwijziging 
13.1 Als de verzekering van kracht wordt gemaakt voor een andere boot, zal de 
premie over de onverstreken termijn worden aangewend als premie voor deze 
boot. 
13.2 Als de verzekering is opgeschort, dan dient het van kracht maken van de 
verzekering voor een andere boot plaats te vinden binnen 24 maanden na de 
datum van opschorting. 
14 Aanpassing premie/voorwaarden 
14.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en-bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel 
op een door Summa te bepalen datum. 
14.2 Summa brengt verzekerde schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de 
premie en/of voorwaarden. Als verzekerde het niet eens is met een wijziging dan 
moet hij/zij dat binnen 30 dagen na berichtgeving van Summa schriftelijk 
aan Summa laten weten. Als Summa geen bericht van verzekerde ontvangt, 
neemt Summa aan dat verzekerde met de wijziging heeft ingestemd. Als 
verzekerde de wijziging niet accepteert, eindigt de verzekering op de dag dat de 
wijziging ingaat. 
14.3 De mogelijkheid om de verzekering op te zeggen geldt niet als: 
- de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen; 
- Summa de premie verlaagt, maar de dekking niet wijzigt; 
- Summa de dekking uitbreidt, maar de premie niet wijzigt. 
15 Terugvordering van niet-verzekerde diensten 
Verzekerde is verplicht rekeningen van Summa en/of SOS International ter zake 
van diensten, kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekering geen 
dekking bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. Als 
deze rekeningen niet worden voldaan, kan tot incasso worden overgegaan. De 
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van verzekerde. 
16 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk 
kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Summa ter zake van het 
desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op 
de dag waarop Summa dit bericht verstuurde. 
17 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan 
zijn laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling de verzekering is afgesloten. 
18 Klachtenregeling 
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen 
worden voorgelegd aan: 
- de directie van Summa, Postbus 5083, 5800 GB  Venray 
- KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), Postbus 93257, 2509 
AG Den Haag 
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of 
belanghebbende.  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
19 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van 
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële 
instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan Summa uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen 
deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacy-reglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl. Op de 
verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Een  
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Summa of 
inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van de gedragscode 
kunt u bekijken via de website van het Verbond van Verzekeraars,  
www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van 
Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag). Neem voor informatie 
contact op met uw verzekeringsadviseur. De navolgende bepalingen gelden in 
aanvulling op of in afwijking van de voorgaande bepalingen. 
Rubriek Wettelijke aansprakelijkheid 

20 Dekking 
20.1 Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde, in zijn 
hoedanigheid van particulier, niet (mede) verband houdende met zijn beroep, 
bedrijf of betaalde functie, voor schade toegebracht met of door de boot, de 
getrokken waterskiër of de in de polis genoemde boottrailer. Eveneens is 
verzekerd de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde jegens de getrokken 
waterskiër. 
Verplichte berging 
20.2 De kosten van lichting, berging en opruiming van de boot op last van de 
overheid. 
Proceskosten 
20.3 De met toestemming van Summa gemaakte kosten van verweer tegen 
aanspraken zijn voor rekening van  Summa. Voor deze kosten geldt geen  
maximum. 
Zekerheidstelling 
20.4 Als, ter waarborging van de rechten van benadeelden, door een 
buitenlandse overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om opheffing 
van een op de boot gelegd beslag of de invrijheidstelling van een verzekerde te 
verkrijgen, zal Summa deze zekerheid voorschieten tot ten hoogste 
€ 25.000,- per gebeurtenis. 
20.5 Verzekerde is verplicht Summa te machtigen om over de zekerheid te 
beschikken zodra deze weer wordt vrijgegeven. Bovendien moet hij alle 
medewerking verlenen aan het terugverkrijgen van het voorschot. Als dit niet 
slaagt, is verzekerde gehouden het voorschotbedrag binnen 12 maanden 
terug te betalen. 
21 Bijzondere uitsluitingen 
21.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade: 
21.1.1 toegebracht aan verzekerde(n) en beschadiging of vermissing van zaken 
van verzekerde(n)  
21.1.2 veroorzaakt met of door de in de polis genoemde boottrailer als deze is 
gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt, 
nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen 
21.1.3 veroorzaakt met of door de boot tijdens vervoer met een motorrijtuig 
21.1.4 aan de getrokken waterskiër als werd gevaren met een snelheid boven 50 
km per uur en/of buiten het voor waterskiën en/of snelvaren toegestane  
vaargebied 
21.1.5 voortvloeiend uit een overeenkomst. 
21.2 Boeten worden niet vergoed. 
22 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde is verplicht: 
22.1 zich te onthouden van activiteiten en/of beslissingen ten aanzien van de 
schaderegeling 
22.2 als hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de feitelijke 
leiding van het proces over te laten aan  Summa en de door deze aangewezen 
raadsman alle benodigde volmachten te verlenen. 
23 Schaderegeling 
Uitsluitend Summa is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van 
benadeelden te erkennen, af te wijzen, door betaling af te doen, hiertegen 
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verweer te voeren, ter zake voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan 
te gaan en dergelijke. De ter zake door Summa genomen beslissingen zijn 
bindend voor verzekerde. 
24 Uitkering 
De uitkering bedraagt voor alle verzekerden tezamen ten hoogste het in de polis 
genoemde bedrag per gebeurtenis. Wanneer door wettelijke bepalingen de 
aansprakelijkheid tot een lager bedrag wordt beperkt is dat lagere bedrag de 
maximale uitkering. 
25 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor de benadeelde. 
Rubriek Hulpverlening 

26 Gedekte voorvallen 
26.1 Uitvallen van de boot. Hieronder wordt verstaan het niet kunnen vervolgen 
van de vaart over geschikte vaarwegen door: 
26.1.1 schade aan of verlies van de boot door onverschillig welke onzekere 
gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek of bestaande in eigen gebrek van 
de boot 
26.1.2 blokkering van de vaarwegen naar Nederland. 
26.2 Uitvallen van het vervoermiddel of de boottrailer, waarachter 
respectievelijk waarop de boot tijdens de reis is meegenomen. Hieronder wordt 
verstaan het niet kunnen vervolgen van de reis door: 
26.2.1 schade aan of verlies van het vervoermiddel of de boottrailer door brand, 
diefstal, joyriding, ontploffing, zelfontbranding of een andere onzekere 
gebeurtenis ook als gevolg van eigen gebrek 
26.2.2 een plotseling optredend defect aan het vervoermiddel (als dit niet ouder 
is dan 60 maanden) of aan de boottrailer, ook als gevolg van eigen gebrek 
26.2.3 bergstorting, lawine, overstroming of een andere natuurramp in het 
buitenland. 
26.3 Uitvallen van de schipper/bestuurder. Hiervan is sprake als deze tijdens de 
reis als gevolg van ziekte of ongeval uitvalt en, op grond van medisch advies, 
geacht moet worden niet in staat te zijn de besturing van de boot of het 
vervoermiddel voort te zetten, terwijl herstel binnen redelijke tijd niet te 
verwachten is en de overige verzekerden niet in staat of niet bevoegd zijn de 
besturing over te nemen. 
27 Dekking 

De boothulp omvat: 
27.1 de kosten van door SOS International georganiseerd vervoer van de boot en 
de bagage, vanaf een ligplaats aan of op de wal, naar een adres in Nederland. Dit 
zal niet plaatsvinden als de kosten van het vervoer hoger zijn dan de dagwaarde 
van de boot op dat moment. Als om deze reden besloten wordt om de boot in het 
buitenland achter te laten, bestaat recht op vergoeding van de kosten van 
organisatie door SOS International van invoer of vernietiging van de boot in het 
betrokken land. De douaneheffingen en kosten van vernietiging van de boot zijn 
in dat geval ook onder de dekking van deze verzekering begrepen 
27.2 het inzetten door SOS International van een vervangende 
schipper/bestuurder wanneer de schipper/bestuurder is uitgevallen. Deze zal de 
boot/het vervoermiddel en de bagage tezamen met verzekerden, voor zover voor 
hen plaats is, terugvaren dan wel terugrijden naar een door verzekerde op te 
geven adres in Nederland. De hieruit voortvloeiende kosten (het honorarium en 
de reis- en verblijfskosten van de vervangende schipper/bestuurder) vallen onder 
de dekking van deze verzekering, met uitzondering van motorbrandstofkosten, 
sluis-, haven-, tolgelden en andere soortgelijke kosten  
27.3 toezending door SOS International van onderdelen die ter plekke niet of 
niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van aankoop van de bestelde 
onderdelen, douaneheffingen en eventuele retourvracht zijn voor rekening van 
verzekerde, voor zover zij niet zijn begrepen in de dekking van deze  
verzekering. 
28 Bijzondere uitsluitingen 
28.1 Geen uitkering of hulp wordt verleend bij uitvallen van de boot of het 
vervoermiddel/de boottrailer als gevolg van: 
28.1.1 een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen of te voorkomen, 
bijvoorbeeld een lege brandstoftank of een lekke band 
28.1.2 overbelasting van de boot of het vervoermiddel/de boottrailer. 
28.2 Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade ontstaan: 
28.2.1 terwijl de bestuurder een onvoorwaardelijke ontzegging van de 
rijbevoegdheid heeft 
28.2.2 terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het 
vervoermiddel wettelijk voorgeschreven rijbewijs 
28.2.3 normale slijtage en/of onvoldoende onderhoud. 
29 Bijzondere verplichtingen 

Verzekerde is verplicht: 
29.1 in geval van uitval van bestuurder, schipper, boot, vervoermiddel of 
boottrailer mee te werken aan het verkrijgen van een door SOS International 
verlangde machtiging van de eigenaar van de boot of het vervoermiddel/de 
boottrailer 
29.2 ervoor te zorgen dat er tijdig en vrijelijk over de boot of het 
vervoermiddel/de boottrailer kan worden beschikt. Voor zover dit niet het geval 
is, komen de daardoor gemaakte kosten voor rekening van verzekerde. Als vrije 
beschikking over de boot of het vervoermiddel/de boottrailer wordt verhinderd 
door het niet betaald zijn van rekeningen en dergelijke, is verzekerde verplicht 
SOS International hierover nauwkeurig in te lichten en haar in het bezit te stellen 
van de nodige geldmiddelen tot betaling hiervan. SOS International is pas nadat 
hieraan is voldaan verplicht tot het verlenen van hulp 
29.3 in alle gevallen waarin een beroep op deze rubriek moet worden gedaan, 
zich zo spoedig mogelijk en altijd vooraf, in verbinding te stellen met SOS 
International en wel onder opgave van de verzekeringsgegevens. 
30 Schaderegeling 
30.1 Uitkering vindt alleen plaats nadat de originele nota’s zijn overgelegd en 
onder aftrek van eventuele besparingen. 
30.2 Zowel ten aanzien van het plaatsvinden van verzekerde gebeurtenissen, als 
ten aanzien van de daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, rust de 
bewijslast op verzekerde. Hij is dan ook verplicht de originele schriftelijke 
verklaringen van de politie, artsen, garagehouders en dergelijke over te leggen. 
Rubriek Casco + 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
31 Dekking 

Boot 
31.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere 
gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. 
31.2 Verzekerd is schade bestaande in eigen gebrek van de boot en de originele 
scheepsmotor, mits deze laatste niet ouder is dan 60 maanden, onder de 
voorwaarden dat: 
31.2.1 verzekerde bij het aangaan van de verzekering niet met de fout bekend 
was 
31.2.2 verzekerde de herstelkosten niet op de fabrikant of leverancier kan 
verhalen 
31.2.3 verzekerde niet vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op verhaal op 
de fabrikant of leverancier. 
31.3 Als de boot niet is voorzien van een originele scheepsmotor of is voorzien 
van een originele scheepsmotor die ouder is dan 60 maanden, is verzekerd 
schade aan of verlies van de voortstuwingsinstallatie door aanvaren, brand, 
omslaan, ontploffing, schipbreuk, stranden, zelfontbranding, zinken of 
soortgelijke aan de boot overkomen evenementen, ontstaan als gevolg van eigen 
gebrek van de voortstuwingsinstallatie. De herstelkosten van het eigen gebrek 
zelf zijn niet verzekerd.  
31.4 Schade aan of verlies van de boot, alsmede het eigen gebrek en/of de 
gevolgschade van eigen gebrek moeten binnen de geldigheidsduur van de 
verzekering zijn geconstateerd en bij Summa zijn gemeld. Hierop geldt één 
uitzondering: als de constatering van de gebeurtenis binnen 30 dagen na de 
royementsdatum wordt gedaan en er een recent door  Summa erkend 
aankoopkeuringsrapport beschikbaar is dan bestaat er recht op uitkering, een en 
ander onverminderd het bepaalde in artikel 12. De schade of het verlies zelf 
moet binnen de geldigheidsduur van de verzekering zijn ontstaan. 
31.5 Ter bepaling van de ouderdom van de motor zal worden uitgegaan van 31 
december van het jaar van fabricage van de motor. 
Inboedel 
31.6 Verzekerd is schade aan of verlies van de inboedel door: 
31.6.1 aanvaren, schipbreuk, stranden, zinken, en soortgelijke aan de boot 
overkomen evenementen, ook als gevolg van eigen gebrek 
31.6.2 blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van 
eigen gebrek 
31.6.3 diefstal, verduistering en vermissing van de gehele boot, alsmede joy-
varen 
31.6.4 diefstal of vandalisme na braak aan een afgesloten ruimte van de boot of 
braak aan een afgesloten ruimte aan de wal. 
Boottrailer (alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd) 
31.7 Verzekerd is schade aan of verlies van de in de polis genoemde boottrailer 
door: 
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31.7.1 blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van 
eigen gebrek 
31.7.2 enig ander van buiten komend onheil, ook als gevolg van eigen gebrek 
31.7.3 diefstal en vermissing. 
Diefstalpreventiemateriaal 
31.8 In geval van een gedekte schade aan de boot of de boottrailer, is boven het 
verzekerde bedrag voor de boot of de boottrailer verzekerd schade aan of verlies 
van materiaal ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd 
slot en/of een goedgekeurde wielklem, tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis. 
Buitengewone kosten 
31.9 Uitkering wordt verleend voor kosten die in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk zijn gemaakt voor: 
31.9.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
reparatieplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
31.9.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren is gegaan 
31.9.3 de huur van een vervangend vakantieverblijf, als de boot voorzien is van 
een vast kajuitschot en vaste slaapplaatsen en tijdens een vakantie als gevolg van 
een krachtens deze rubriek verzekerde gebeurtenis voor de boot verloren gaat of 
zodanig wordt beschadigd, dat de boot onbewoonbaar wordt. De uitkering 
bedraagt ten hoogste € 250,- per dag voor alle verzekerden tezamen, met een 
maximum van € 2.500,- per gebeurtenis. Uitkering vindt plaats onder aftrek van 
kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of onder aftrek 
van restituties 
31.9.4 de terugreis naar Nederland van verzekerden in het geval de boot het enig 
vervoermiddel naar en van de vakantiebestemming is. De boot moet als gevolg 
van een in deze rubriek verzekerde gebeurtenis in het verzekeringsgebied 
verloren zijn gegaan of zodanig beschadigd zijn geraakt, dat de boot niet meer 
als vervoermiddel gebruikt kan worden. De uitkering bedraagt ten hoogste € 
2.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen  
31.9.5 telecommunicatie om in contact te treden met SOS International tot ten 
hoogste € 100,- per gebeurtenis 
31.9.6 bereddings-, hulp-, bergloon en andere kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade 
31.9.7 extra vervoerskosten in verband met een verzekerde gebeurtenis. Deze 
kosten worden tot 10% van de door  Summa gedane uitkering met een maximum 
van € 250,- per gebeurtenis vergoed. 
Bijzondere verplichting 
31.10 Verzekerde dient een schriftelijke verklaring van de leverancier/fabrikant 
over te leggen als de schade niet onder de garantie valt. 
Bijzondere uitsluiting 
31.11 Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies aan de boot, 
bestaande in of voortvloeiende uit blaasvorming in kunststoffen zoals polyester, 
die wordt veroorzaakt door een geleidelijk proces zoals osmose. 
31.12 Deze uitsluiting is niet van toepassing als: 
31.12.1 de blaasvorming is geconstateerd binnen 36 maanden te rekenen vanaf 
31 december van het jaar van fabricage van de boot en 
31.12.2 de boot in bezit is van de eerste eigenaar en 
31.12.3 de boot vanaf het moment van eerste aanschaf verzekerd is bij Summa. 
Rubriek Casco 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
32 Dekking 

Boot 
32.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere 
gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek. De herstelkosten van het eigen 
gebrek zelf zijn niet verzekerd. 
32.2 Verzekerd zijn gevolgen van eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie 
als door het eigen gebrek één van de volgende gebeurtenissen zich heeft 
voorgedaan: aanvaren, brand, omslaan, ontploffing, schipbreuk, stranden, 
zelfontbranding, zinken of soortgelijke aan de boot overkomen evenementen. De 
herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn niet verzekerd. 
Inboedel 
32.3 Verzekerd is schade aan of verlies van de inboedel door: 
32.3.1 aanvaren, schipbreuk, stranden, zinken, en soortgelijke aan de boot 
overkomen evenementen, ook als gevolg van eigen gebrek 
32.3.2 blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van 
eigen gebrek 
32.3.3 diefstal, verduistering en vermissing van de gehele boot, alsmede joy-
varen 

32.3.4 diefstal of vandalisme na braak aan een afgesloten ruimte van de boot of 
braak aan een afgesloten ruimte aan de wal. 
Boottrailer (alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is 
meeverzekerd) 
32.4 Verzekerd is schade aan of verlies van de in de polis genoemde boottrailer 
door: 
32.4.1 blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van 
eigen gebrek 
32.4.2 enig ander van buiten komend onheil, ook als gevolg van eigen gebrek 
32.4.3 diefstal en vermissing. 
Diefstalpreventiemateriaal 
32.5 In geval van een gedekte schade aan de boot of de boottrailer, is boven het 
verzekerde bedrag voor de boot of de boottrailer verzekerd schade aan of verlies 
van materiaal ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd 
slot en/of een goedgekeurde wielklem, tot maximaal € 750,- per gebeurtenis. 
Buitengewone kosten 
32.6 Uitkering wordt verleend voor kosten die in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk zijn gemaakt voor: 
32.6.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
reparatieplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
32.6.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren is gegaan 
32.6.3 de huur van een vervangend vakantieverblijf, als de boot voorzien is van 
een vast kajuitschot en vaste slaapplaatsen en tijdens een vakantie als gevolg van 
een krachtens deze rubriek verzekerde gebeurtenis voor de boot verloren gaat of 
zodanig wordt beschadigd, dat de boot onbewoonbaar wordt. De uitkering 
bedraagt ten hoogste € 125,- per dag voor alle verzekerden tezamen, met een 
maximum van € 1.250,- per gebeurtenis. Uitkering vindt plaats onder aftrek van 
kosten die onder normale omstandigheden zouden zijn gemaakt of onder aftrek 
van restituties 
32.6.4 de terugreis naar Nederland van verzekerden in het geval de boot het enig 
vervoermiddel naar en van de vakantiebestemming is. De boot moet als gevolg 
van een in deze rubriek verzekerde gebeurtenis in het verzekeringsgebied 
verloren zijn gegaan of zodanig beschadigd zijn geraakt, dat de boot niet meer 
als vervoermiddel gebruikt kan worden. De uitkering bedraagt ten hoogste € 
1.000,- per gebeurtenis voor alle verzekerden samen 
32.6.5 telecommunicatie om in contact te treden met SOS International tot ten 
hoogste € 100,- per gebeurtenis 
32.6.6 bereddings-, hulp-, bergloon en andere kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade 
32.6.7 extra vervoerskosten in verband met een verzekerde gebeurtenis. Deze 
kosten worden tot 10% van de door  Summa gedane uitkering met een maximum 
van € 250,- per gebeurtenis vergoed. 
Voorwaarden voor dekking 
32.7 Uitkering voor schade of verlies wordt uitsluitend verleend als: 
32.7.1 zowel de schade of het verlies als de gebeurtenis zich voordoet binnen de 
geldigheidsduur van de verzekering 
32.7.2 de gevolgen van eigen gebrek zijn geconstateerd binnen de 
geldigheidsduur van de verzekering en bij Summa zijn gemeld. 
Rubriek Brand/Diefstal 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
33 Dekking 

Boot 
33.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door: 
33.1.1 blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding ook als gevolg van 
eigen gebrek 
33.1.2 diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, 
alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joyvaren. Tevens wordt uitkering 
verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was 
ontvreemd. 
Diefstalpreventiemateriaal 
33.2 In geval van een gedekte schade aan de boot, is boven het verzekerde 
bedrag voor de boot verzekerd schade aan of verlies van materiaal ter 
voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd slot en/of een 
goedgekeurde wielklem, tot maximaal € 500,- per gebeurtenis. 
Buitengewone kosten 
33.3 Uitkering wordt verleend voor kosten die in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk zijn gemaakt voor: 
33.3.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde  
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reparatieplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
33.3.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren is gegaan 
33.3.3 bereddings-, hulp-, bergloon en andere kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade  
33.3.4 extra vervoerskosten in verband met een verzekerde gebeurtenis. 
Deze kosten worden tot 10% van de door  Summa gedane uitkering met een 
maximum van € 250,- per gebeurtenis vergoed. 
Voorwaarden voor dekking 
33.4 Uitkering voor schade of verlies wordt uitsluitend verleend als: 
33.4.1 zowel de schade of het verlies als de gebeurtenis zich voordoet binnen de 
geldigheidsduur van de verzekering  
33.4.2 de gevolgen van eigen gebrek zijn geconstateerd binnen de 
geldigheidsduur van de verzekering en bij Summa zijn gemeld. 
Rubriek Diefstal 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
34 Dekking 

Boot 
34.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door diefstal, braak, 
verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot 
diefstal, tot braak en tot joyvaren. Tevens wordt uitkering verleend voor casco 
schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was ontvreemd. 
Diefstalpreventiemateriaal 
34.2 In geval van een gedekte schade aan de boot, is boven het verzekerde 
bedrag voor de boot verzekerd schade aan of verlies van materiaal ter 
voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd slot en/of een 
goedgekeurde wielklem, tot maximaal € 500,- per gebeurtenis. 
Buitengewone kosten 
34.3 Uitkering wordt verleend voor kosten die in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk zijn gemaakt voor: 
34.3.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
reparatieplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
34.3.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren is gegaan 
34.3.3 bereddings-, hulp-, bergloon en andere kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade 
34.3.4 extra vervoerskosten in verband met een verzekerde gebeurtenis. 
Deze kosten worden tot 10% van de door Summa gedane uitkering met een 
maximum van € 250,- per gebeurtenis vergoed. 
Voorwaarde voor dekking 
34.4 Uitkering voor schade of verlies wordt uitsluitend verleend als zowel de 
schade of het verlies als de gebeurtenis zich voordoet binnen de geldigheidsduur 
van de verzekering. 
Rubriek Brand 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
35 Dekking 

Boot 
35.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door blikseminslag, brand, 
ontploffing en zelfontbranding ook als gevolg van eigen gebrek. 
Buitengewone kosten 
35.2 Uitkering wordt verleend voor kosten die in verband met een verzekerde 
gebeurtenis noodzakelijk zijn gemaakt voor: 
35.2.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbijzijnde 
reparatieplaats, waar de door deze verzekering gedekte schade kan worden 
gerepareerd 
35.2.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren is gegaan 
35.2.3 bereddings-, hulp-, bergloon en andere kosten ter voorkoming of 
vermindering van schade  
35.2.4 extra vervoerskosten in verband met een verzekerde gebeurtenis. 
Deze kosten worden tot 10% van de door  Summa gedane uitkering met een 
maximum van € 250,- per gebeurtenis vergoed. 
Voorwaarde voor dekking 
35.3 Uitkering voor schade of verlies wordt uitsluitend verleend als zowel de 
schade of het verlies als de gebeurtenis zich voordoet binnen de geldigheidsduur 
van de verzekering. 
De navolgende bepalingen gelden voor alle rubrieksbepalingen. 

36 Bijzondere uitsluitingen 
Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies: 
36.1 bestaande in herstelkosten van normale slijtage. 

36.2 aan de boot voortvloeiende uit normale slijtage, als het niet vervangen van 
het aan slijtage onderhevige deel verzekerde is te verwijten. 
36.3 door geleidelijke inwerking van licht, vocht, bodem-,water- en/of 
luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwerking werd ingezet door een 
plotselinge hevige uiting van verontreiniging en verzekerde de gevolgen daarvan 
redelijkerwijs niet kon voorkomen. 
36.4 ontstaan door of tijdens beslag of verbeurdverklaring, anders dan door een 
aanvaring of een verkeersongeval.  
36.5 door waardevermindering van het verzekerde, alsmede geldelijk nadeel 
vanwege het niet kunnen gebruiken van het verzekerde. 
36.6 aan de boot, bestaande in of voortvloeiende uit blaasvorming in 
kunststoffen zoals polyester, die wordt veroorzaakt door een geleidelijk proces 
zoals osmose. 
37 Bijzondere verplichtingen 
Verzekerde is verplicht: 
37.1 bij schade aan het verzekerde het beschadigde te bewaren en te wachten 
met reparatie, teneinde Summa in de gelegenheid te stellen het beschadigde te 
onderzoeken zodat zij omvang en oorzaak van de schade vast kan stellen. 
37.2 in de periode nadat de gebeurtenis bij Summa is aangemeld en voordat het 
onderzoek is afgerond regelmatig bij de politie te informeren of de verzekerde 
zaken eventueel teruggevonden zijn en als dit het geval is, zo spoedig mogelijk 
daarvan melding te doen aan Summa. 
37.3 mee te werken aan de overdracht bedoeld in het artikel schaderegeling en 
aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring. 
38 Schaderegeling 
38.1 Summa doet ter zake van uitkeringen verleend op grond van deze 
verzekering afstand van haar recht op verhaal jegens verzekerden, met 
uitzondering van uitkeringen wegens opzettelijk door verzekerde(n) 
veroorzaakte schade. 
38.2 Bij diefstal, verduistering of vermissing van het verzekerde ontstaat pas na 
verloop van 30 dagen nadat de gebeurtenis bij Summa is aangemeld en na 
afgerond onderzoek van de door Summa ingeschakelde expert, aanspraak op 
uitkering. 
38.3 Summa heeft het recht een uitkering ter zake van diefstal, verduistering of 
vermissing slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de 
verloren gegane zaken, met overhandiging van de op die zaken betrekking 
hebbende documenten, hulp- en overige zaken. 
38.4 Summa heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde. 
38.5 Als Summa een verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft 
verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de ter zake aan hem gedane uitkering. 
38.6 Bij verschil van mening over de hoogte van het schadebedrag heeft 
verzekerde het recht om tegenover de deskundige van Summa een andere 
deskundige aan te wijzen. De kosten van deze deskundige zijn voor rekening van 
verzekerde. 
38.7 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen over de hoogte van 
het schadebedrag, zullen deze samen een derde deskundige benoemen. Zijn 
schadevaststelling moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en is 
bindend. De kosten van deze deskundige dragen Summa en verzekerde elk voor 
de helft. 
39 Waardebepaling bij schade 

Boot/boottrailer 
39.1 Basis voor de berekening van de uitkering is de dagwaarde tot maximaal 
het verzekerde bedrag. 
39.2 Voor een nieuwe werfgebouwde boot is gedurende de eerste 12 maanden de 
nieuwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag de basis voor de   
schadevergoeding. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing als verzekerde de 
eerste eigenaar is. Ter bepaling van de ouderdom wordt uitgegaan van de datum 
van aflevering aan verzekerde. 
39.3 Wanneer uit de polis blijkt dat een nieuwe werfgebouwde boot op basis van 
36 maanden nieuwwaarde is verzekerd geldt dat gedurende de eerste 36 
maanden de nieuwwaarde tot maximaal 110% van het verzekerd bedrag de basis 
is voor de schadevergoeding. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing 
als verzekerde de eerste eigenaar is. Ter bepaling van de ouderdom wordt 
uitgegaan van de datum van aflevering aan verzekerde. 
39.4 Wanneer uit de polis blijkt dat de boot op basis van vaste taxatie wordt 
verzekerd geldt met ingang van de op de polis genoemde datum gedurende een 
termijn van 36 maanden de overeenkomstig artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde getaxeerde waarde van de boot als het verzekerde bedrag. Na 
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het verstrijken van de termijn dient de boot opnieuw overeenkomstig artikel 
7:960 Burgerlijk Wetboek getaxeerd te worden. Vindt geen taxatie plaats dan 
wordt de waarde in geval van schade bepaald conform de Algemene 
Voorwaarden. 
39.5 Wanneer uit de polis blijkt dat de boot op basis van vaste waarde (taxatie 
door partijen) wordt verzekerd geldt met ingang van de op de polis genoemde 
datum gedurende een termijn van 36 maanden de vastgestelde waarde van de 
boot als het verzekerde bedrag. Na het verstrijken van de termijn wordt de 
waarde in geval van schade bepaald conform de Algemene Voorwaarden. 
39.6 Basis voor de uitkering van een buitenboordmotor is de nieuwwaarde met 
de volgende afschrijving:  
het eerste jaar 15% vervolgens jaarlijks een aftrek van 10% over de uitkomst van 
de vorige afschrijving. 
39.6.1 Voor een buitenboordmotor tot en met 25 pk (18,4 kW), die niet ouder is 
dan 36 maanden en waarvan verzekerde de eerste eigenaar is, geldt de 
nieuwwaarde als basis voor de berekening van de uitkering 
39.6.2 Bij diefstal echter alleen als de buitenboordmotor beveiligd was met een 
goedgekeurd buitenboordmotorslot of als sprake is van braak aan een afgesloten 
ruimte 
39.6.3 Verzekerde dient de aankoopnota en het sleutelnummer van het 
goedgekeurde buitenboordmotorslot op verzoek door te geven aan Summa 
39.6.4 Ter bepaling van de ouderdom van de buitenboordmotor zal worden 
uitgegaan van 31 december van het bouwjaar van de buitenboordmotor. 
Inboedel 
39.7 Basis voor berekening van de uitkering is: 
39.7.1 de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag, maar als de 
dagwaarde van de beschadigde of verloren gegane zaken minder bedraagt dan 
40% van de nieuwwaarde zal de dagwaarde worden vergoed 
39.7.2 Als verzekerde de waarde en de ouderdom van de inboedel niet kan 
aantonen zal de geschatte waarde als basis gelden. 
40 Uitkering 

Boot/boottrailer 
40.1 Bij totaal verlies bedraagt de maximale uitkering, de vastgestelde waarde 
vermindert met de waarde van de restanten. 
40.2 Bij beschadiging wordt uitkering verleend voor de reparatiekosten tot 
maximaal het op basis van totaal verlies uit te keren bedrag onder aftrek van een 
veronderstelde verbetering nieuw voor oud. Een dergelijke aftrek geldt alleen 
voor de materiaalkosten en dus niet voor het arbeidsloon, tenzij naar het 
oordeel van de deskundige die de schade onderzoekt, de desbetreffende 
(onder)delen ook zonder de gebeurtenis zich kennelijk in een zodanige staat 
bevinden, dat reparatie niet meer achterwege kan blijven. Onder repareren wordt 
tevens verstaan het vervangen van (onder)delen van het verzekerde. 
40.2.1 Wanneer uit de polis blijkt dat de boot op basis van nieuwwaarde, vaste 
taxatie of vaste waarde is verzekerd zal bij reparatie en vervanging van 
(onder)delen uitsluitend een aftrek van een veronderstelde verbetering nieuw 
voor oud worden toegepast voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage. 
40.3 Bij beschadiging, zonder dat binnen 6 maanden tot reparatie wordt 
overgegaan, bedraagt de maximale uitkering 50% van de herstelkosten exclusief 
BTW tot het vastgestelde uit te keren bedrag. 
40.4 Na een gedekte schade kan op verzoek van verzekerde, in overleg met en na 
goedkeuring van Summa, een controle-inspectie op de kwaliteit van de reparatie 
plaatsvinden. Dit zal gedaan worden door een door Summa benoemde 
deskundige. 
Inboedel 
De maximale uitkering bedraagt: 
40.5 bij totaal verlies, de vastgestelde waarde verminderd met de waarde van de 
restanten. 
40.6 bij beschadiging, de herstelkosten tot maximaal het vastgestelde uit te keren 
bedrag, verminderd met de waarde van de restanten. 
41 Rechthebbende 
41.1 Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. 
41.2 Uitkering kan geschieden aan verzekeringnemer, dan wel aan degene door 
wiens bemiddeling de verzekering is afgesloten. 
Rubriek Ongevallen opvarenden 
De dekking is alleen van kracht als deze rubriek op de polis is vermeld. 
42 Dekking 
42.1 Verzekerd zijn de gevolgen van ongevallen: 
42.1.1 verzekerde(n) overkomen tijdens recreatief verblijf aan boord van de in 
de polis genoemde boot, met inbegrip van het aan en van boord gaan 
42.1.2 verzekeringnemer overkomen tijdens recreatief verblijf op 

een aan een ander toebehorend pleziervaartuig. 
42.2 Summa verzekert per gebeurtenis tot maximaal de op de polis genoemde 
verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit voor alle 
verzekerden samen wegens een ongeval ontstaan tijdens de verzekeringsduur. 
Het verzekerde bedrag voor kosten van geneeskundige behandeling bedraagt 
€ 1.500,-. 
42.3 De voorwaarden van de Persoonlijke Ongevallenverzekering, zoals deze ten 
tijde van het ongeval door  Summa worden gevoerd, zijn van toepassing. 
43 Rechthebbende 
43.1 In geval van overlijden van verzekerde bestaat alleen recht op uitkering 
voor de wettige erfgenamen, met uitzondering van enige overheid. In geval van 
blijvende invaliditeit bestaat recht op uitkering voor de getroffen verzekerde. 
43.2 Uitkering kan geschieden aan verzekerde, dan wel aan degene door wiens 
bemiddeling de verzekering is afgesloten. 
43.3 De uitkering geldt als kwijting voor alle verzekerden. 
44 Clausule terrorismedekking 
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
1 Begripsomschrijvingen 
In deze clausule en de daarop rustende bepalingen wordt – voor zover niet 
anders blijkt - verstaan onder: 
1.1 Terrorisme 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - die zijn begaan buiten het kader 
van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel toezicht genoemde 
vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en 
oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of 
aantasting van de gezondheid, al dan niet met de dood tengevolge hebbend, en/of 
schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden 
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig 
organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
1.2 Kwaadwillige besmetting 
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet financieel 
toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen 
en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, 
radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, 
al dan niet met de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen 
veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins 
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) 
verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of 
ideologische doelen te verwezenlijken. 
1.3 Preventieve maatregelen 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen 
om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige 
besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de 
gevolgen daarvan te beperken. 
1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V. (NHT) 
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte 
herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van 
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars 
direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 
1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden 
ondergebracht. 
1.5 Verzekeringsovereenkomsten: 
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 1:1 onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet 
financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s. 
b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een 
verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde 
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 
c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een 
verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien 
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde 
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars: 
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Levens-, Natura-uitvaart en Schadeverzekeraars, die op grond van de Wet 
financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te 
oefenen. 
2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 
gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende 
polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct 
of indirect) verband houdt met: 
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige 
besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het 
terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar van iedere bij 
haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot 
het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak 
ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het 
geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag 
van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde 
vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de 
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht 
verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de 
betrokken verzekering. 
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde 
aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag 
kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten 
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden 
gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.  
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt 
voor verzekeringen die betrekking hebben op: 
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat 
per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro 
onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende 
verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven 
polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde 
objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer 
verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat 
tot de bedrijfsactiviteiten op het risico-adres. Als zodanig zullen in ieder geval 
worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op 
minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste 
één op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt 
voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals 
bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle 
groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als één verzekeringnemer, 
ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de  
polis(sen) is (zijn) afgesloten. 
3 Uitkeringsprotocol NHT 
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het 
Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in 
dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de 
uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het 
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële 
middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking 
biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende 
financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig 
bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 
3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het 
Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in 
verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de 
verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe 
strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de 
NHT, is bindend tegenover verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot 
uitkering gerechtigden. 
3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al 
dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar 
zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op 
de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak 
maken. 
3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is als gevolg van bepaling 17 van het 
Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of 

uitkering die worden gemeld binnen 2 jaar nadat de NHT van een bepaalde 
gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking 
van het terrorismerisico in de zin van deze clausule wordt beschouwd. De 
hieronder opgenomen voorwaarden bootrechtsbijstand zijn uitsluitend van 
toepassing als de dekking rechtsbijstand op de polis is meeverzekerd. 
Bootrechtsbijstand 310.054 

RB Boot 09-06 

1 Begripsomschrijvingen 
In de voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij 
N.V., Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 
1.2 verzekerde: 
1.2.1 verzekeringnemer 
1.2.2 de door verzekeringnemer gemachtigde schipper of opvarende voor wat 
betreft de dekking als omschreven in 3.6.1 
1.2.3 de nagelaten betrekkingen van verzekerde, indien en voorzover zij een 
vordering kunnen instellen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud 
naar aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens deze verzekering 
aanspraak op rechtsbijstand bestaat 
1.3 rechtens bevoegde deskundige: een terzake kundige die krachtens 
toepasselijke regels van procesbevoegdheid in de (eventuele) gerechtelijke of 
administratieve procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. 
2 Verzekeringsgebied, bevoegde rechter, toepasselijk recht 
Rechtsbijstand wordt verleend in: 
2.1 Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één 
van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is, 
in geval van:  
2.1.1 verhaal van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed 
2.1.2 strafzaken 
2.1.3 geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst. 
2.2 Nederland in alle overige gevallen, mits de Nederlandse rechter bevoegd is 
en Nederlands recht van toepassing is. 
3 Dekking 

Algemeen 
3.1 Verzekerd is het risico dat verzekerde in een geschil moet voorzien in een 
eigen behoefte aan rechtsbijstand ten gevolge van een gebeurtenis, mits: 
3.1.1 de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan 
rechtsbijstand zich voordoen gedurende de looptijd van de verzekering 
3.1.2 de behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang van de verzekeringsdekking 
redelijkerwijs niet voorzien kon worden. 
3.2 Onder rechtsbijstand wordt verstaan: 
3.2.1 het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een 
(dreigend) geschil dat verzekerde betreft; 
3.2.2 het behartigen van de juridische belangen van verzekerde in een geschil 
waarin hij betrokken is geraakt, door:  
- het voeren van verweer, in of buiten rechte, tegen (strafrechtelijke) 
vorderingen; 
- het namens hem indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften; 
- het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken; 
3.2.3 het vergoeden of voorschieten van kosten van rechtsbijstand, die 
voortvloeien uit de bovengenoemde activiteiten, zoals nader omschreven in 
artikel 3.6. 
3.3 In geval van twijfel over het bestaan van een geschil, maakt verzekerde op 
verzoek van DAS het geschil aannemelijk door middel van een rapport van een 
deskundige, die benoemd is in overleg met DAS. 
Verzekerde activiteiten 
3.4 Met betrekking tot gebeurtenissen die in verband kunnen worden gebracht 
met het verzekerde vaartuig en/of de in de polis omschreven boottrailer heeft 
verzekerde aanspraak op de hierna door DAS verleende rechtsbijstand. 
3.5 Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de 
hierna genoemde activiteiten, heeft hij aanspraak op rechtsbijstand, voorzover 
hij in dat geschil getroffen is in een op geld waardeerbaar belang. 
3.6 De verzekerde activiteiten zijn: 
3.6.1 deelname aan het waterverkeer met het verzekerde vaartuig en/of de in de 
polis genoemde boottrailer  
3.6.2 het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde 
vaartuig/de boottrailer. 
Onvermogen 
3.7 DAS vergoedt aan verzekerde de schade ten gevolge van de onrechtmatige 
daad van een ander, voorzover deze het in 12.1 genoemde eigen risico te boven 
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gaat, tot ten hoogste € 750,-. Dit in geval de verhaalsactie strandt door 
onvermogen van de wederpartij, tenzij verzekerde de schade op een andere 
manier vergoed kan krijgen. 
Waarborgsom 
3.8 DAS schiet aan verzekerde een bedrag van ten hoogste € 12.500,- voor, als 
door een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak de betaling 
van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn 
vaarbewijs of de opheffing van een op het verzekerde vaartuig gelegd beslag. 
3.9 Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt verzekerde de DAS 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijgegeven en 
aanvaardt hij de verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan de 
onverwijlde restitutie van het voorschot aan DAS. Verzekerde is verplicht het 
voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één 
jaar nadat het is verstrekt. 
4 De kosten van rechtsbijstand 
4.1 De kosten van rechtsbijstand omvatten: 
4.1.1 de interne kosten: de kosten van de aan DAS in loondienst verbonden 
deskundigen 
4.1.2 de navolgende externe kosten: 
- de honoraria en verschotten, voorzover die in het algemeen als gebruikelijk 
worden beschouwd, van de externe deskundigen die door DAS worden 
ingeschakeld 
- de kosten van getuigen, voorzover door een rechter toegewezen 
- de proceskosten die ten laste van verzekerde blijven of waartoe hij in een 
onherroepelijk vonnis is veroordeeld 
- de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken reis- en verblijfkosten in geval 
zijn persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend 
gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat 
- de kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van een vonnis. 
4.2 Niet voor vergoeding komen in aanmerking: 
4.2.1 de in 4.1.2 vermelde externe kosten die een overeengekomen   
kostenmaximum per aanspraak op rechtsbijstand te boven gaan. Als uit één feit 
of feitencomplex meerdere aanspraken op rechtsbijstand voortkomen, dan geldt 
het kostenmaximum voor deze aanspraken tezamen 
4.2.2 de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling 
verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden (met uitzondering 
van aanspraken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand). DAS schiet deze 
kosten voor. 
5 De verlening van rechtsbijstand 
5.1 De rechtsbijstand wordt door DAS verleend. DAS garandeert de inzet van 
alle in loondienst aan haar verbonden deskundigen. Met verzekerde wordt 
overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt geïnformeerd over de 
haalbaarheid van het gewenste resultaat. 
5.2 DAS vergoedt de daaruit voortvloeiende externe kosten tot ten hoogste € 
25.000,- per aanspraak op rechtsbijstand. Dit kostenmaximum geldt voor alle 
aanspraken tezamen die voortvloeien uit één feit of één feitencomplex. 
5.3 DAS behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekerde ook andere 
belanghebbenden actie (willen) voeren. Als DAS geen rechtsbijstand verleent, 
vergoedt zij aan verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten 
van rechtsbijstand. 
5.4 In geval de behandeling niet door DAS zelf kan worden voltooid in verband 
met het procesmonopolie, dan draagt DAS deze over aan een advocaat of een 
rechtens bevoegde deskundige. In aanmerking komen advocaten of rechtens 
bevoegde deskundigen die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden als 
de zaak hier dient, of die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven als de 
zaak daar dient. 
5.5 Alleen DAS is bevoegd, na overleg met verzekerde, opdrachten te 
verstrekken aan advocaten, rechtens bevoegde deskundigen en andere externe 
deskundigen. De opdrachten worden steeds gegeven namens verzekerde. 
Verzekerde machtigt DAS hiertoe onherroepelijk. 
5.6 In geval van een opdracht aan een advocaat of een rechtens bevoegde 
deskundige, zoals vermeld in de Wet Toezicht Verzekeringswezen, volgt DAS 
de keuze van verzekerde. In andere gevallen of in geval van een opdracht aan 
een andere externe deskundige bepaalt DAS de keuze. 
5.7 DAS is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met de 
behandeling door een externe deskundige. 
5.8 DAS is bevoegd geen (verdere) bijstand te verlenen wanneer het belang van 
de zaak niet opweegt tegen de (verder) te maken kosten van rechtsbijstand. DAS 
stelt dan een bedrag beschikbaar dat gelijk is aan het belang van de zaak. 
6 Uitsluitingen 

DAS verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede is begrepen het verstrekken 
van advies): 
6.1 in het kader van voorvallen terzake waarvan verzekerde een krachtens deze 
voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt 
6.2 in geschillen over de exploitatie van het vaartuig (verhuur, vervoer, examens, 
les, enz.) 
6.3 in geschillen over de aanschaf van een tweedehands pleziervaartuig, tenzij 
dit is gekocht bij een werf of officiële dealer 6.4 in fiscaalrechtelijke zaken 
(successierechten, heffingen, retributies, bijdragen, leges, invoerrechten en 
accijnzen mede daaronder begrepen) 
6.5 in geschillen over het instaan voor of het overnemen van vorderingen van 
anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie of borgtocht 
6.6 bij het voeren van verweer tegen vorderingen op grond van onrechtmatige 
daad of daarvoor in de plaats komende regresacties 
6.7 in strafzaken, waarbij sprake is van opzet of voorwaardelijke opzet van een 
verzekerde  
6.8 in geschillen, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, 
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, vordering en werkstaking 
6.9 in geschillen, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 
atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. 
7 Verplichting bij schade 
Verzekerde is verplicht in alle gevallen waarvoor de dekking voor 
Bootrechtsbijstand wordt ingeroepen, hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 
te doen aan Summa onder opgave van de verzekeringsgegevens en een zo 
volledig mogelijke omschrijving van het gebeurde. 
8 Wachttijd 
8.1 DAS verleent geen rechtsbijstand als de aanspraak voortvloeit uit of verband 
houdt met feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan binnen 3 
maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 
8.2 Op het bepaalde in 8.1 doet DAS geen beroep: 
8.2.1 als deze verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering en 
verzekerde daaraan bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen 
8.2.2 als verzekerde het ontstaan van deze feiten of omstandigheden niet kon 
voorzien bij het sluiten van de verzekering. Op verzoek van DAS moet hij dit 
aantonen. 
9 Belangenconflicten 
Er is een belangenconflict zodra beide partijen in een geschil aanspraak hebben 
op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt dat: 
9.1 als er een geschil is tussen verzekeringnemer en een van de 
medeverzekerden op één polis, DAS alleen rechtsbijstand verleent aan 
verzekeringnemer 
9.2 als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één polis, DAS alleen 
rechtsbijstand verleent aan verzekerde die door verzekeringnemer is aangewezen 
9.3 als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen, 
beide verzekerden bevoegd zijn te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend 
door een advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op kosten 
van DAS. 
10 Geschillenregeling 
10.1 Als verzekerde het oneens blijft met het oordeel van DAS over de 
haalbaarheid of de wijze van behandeling, kan hij verzoeken dit verschil van 
mening voor te leggen aan een Nederlandse advocaat naar zijn keuze. 
10.2 DAS legt dan dit verschil van mening, met alle relevante stukken, voor aan 
de aangewezen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst 
verwoordt verzekerde ook zijnerzijds nog eens het verschil van mening. Het 
oordeel van de advocaat is bindend voor DAS. De kosten zijn steeds voor 
rekening van DAS. 
10.3 Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, 
kan hij de behandeling van de zaak voor eigen rekening en risico voortzetten. 
Wordt hij daardoor alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, dan betaalt 
DAS, tot ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, de redelijk gemaakte 
kosten van rechtsbijstand. 
10.4 Het recht om een verschil van mening over de uitleg of toepassing van deze 
voorwaarden aan een rechter voor te leggen vervalt na verloop van 12 maanden 
nadat DAS haar standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt. 
11 No-claimkorting 
Een op basis van de Algemene Voorwaarden verleende premiekorting in 
verband met schadevrije verzekeringsjaren geldt niet voor de premie voor 
Bootrechtsbijstand. 
12 Eigen risico 
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12.1 Voor de in 3.7 genoemde dekking geldt een eigen risico van € 125,- per 
gebeurtenis 
12.2 Eigen risico's die in de Algemene Voorwaarden of in clausules worden 
genoemd gelden niet voor Bootrechtsbijstand. 
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Rubriek Golf  

Algemene Voorwaarden Golfverzekering   

315.02 05-06 
 

Indeling voorwaarden per artikel 
1 Begripsomschrijvingen 
2 Geldigheidsduur verzekering 
3 Geldigheidsduur dekking 
4 Premie 
5 Verzekeringsgebied 
6 Dekking 
7 Uitsluitingen 
8 Verplichtingen bij schade 
9 Schaderegeling 
10 Waardebepaling bij schade 
11 Uitkering 
12 Dubbele verzekering 
13 Onderverzekering 
14 Aanpassing premie/voorwaarden 
15 Rechthebbende 
16 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
17 Adres 
18 Geschillen/klachten 
19 Persoonsregistratie 
20 Clausule Terrorismedekking 
 

1 Begripsomschrijvingen 
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 Summa: Summa Assuradeuren BV 
1.2 verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met Summa 
1.3 verzekerde: de verzekeringnemer en, indien meeverzekerd,zijn inwonende 
gezinsleden 
1.4 premie: premie, kosten en assurantiebelasting 
1.5 uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen 
1.6 golfuitrusting: de golfclubs, golftas, golfkar, golfparaplu, ballenhengel, 
golfschoenen, golfhandschoenen, golfregenkleding en zitstok, waarvan 
verzekerde eigenaar is 
1.7 kleding: de tijdens het golfen in het clubhuis achtergelaten persoonlijke 
kledingstukken en schoenen 
1.8 hole in one: een erkende hole in one gemaakt op een baan met een minimale 
par van 62, uitgezonderd een hole in one gemaakt op een wintergreen 
1.9 nieuwwaarde: het bedrag onmiddellijk vóór de schade,benodigd voor het 
verkrijgen van nieuwe zaken van hetzelfde merk en type / dezelfde soort en  
kwaliteit 
1.10 dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens 
waardevermindering door veroudering of slijtage. 
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 en 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 2 maanden voor 
deze datum per een aan Summa gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd 
2.3.2 zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt. 
2.4 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.4.1 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een  
verplichting tot uitkering kan leiden, verzekeringnemer ter kennis is gekomen 
2.4.2 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.4.3 binnen 2 maanden nadat Summa tegenover verzekeringnemer een beroep 
op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de  
verzekering heeft gedaan. 
2.4.4 binnen 30 dagen nadat Summa aan verzekeringnemer kenbaar heeft 
gemaakt dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten in verband met een 
risicowijziging 
2.5 Summa heeft het recht de verzekering te beëindigen: 
2.5.1 op de contractvervaldatum, als Summa uiterlijk 2 maanden voor deze 
datum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd  

2.5.2 binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor Summa tot een 
verplichting tot uitkering kan leiden, haar ter kennis is gekomen 
2.5.3 binnen 30 dagen nadat Summa op grond van deze verzekering een 
uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen 
2.5.4 binnen 30 dagen nadat Summa een zodanige risicowijziging ter kennis is 
gekomen dat zij de verzekering niet wenst voort te zetten 
2.5.5 als verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven 
2.5.6 als verzekeringnemer langer dan 2 maanden in gebreke is premie te betalen 
en Summa de verzekeringnemer na de vervaldag heeft aangemaand. 
2.6 De verzekering eindigt in de in 2.4.1. tot en met 2.4.4 en 2.5.2 tot en met 
2.5.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het 
niet eerder dan 2 maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief, 
behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met het opzet van 
verzekerde Summa te misleiden. 
2.7 De verzekering eindigt binnen 2 maanden na de ontdekking dat 
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet 
is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet 
Summa te misleiden dan wel  Summa de verzekering bij kennis van de ware 
stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum of bij gebreke daarvan op de datum van de 
dagtekening van de opzeggingsbrief. 
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 verzekerde langer dan 14 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 Summa zijn 
ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt 
geen uitkering verleend. 
4 Premie 

4.1 betaling 
Verzekerde is verplicht de premie bij vooruitbetaling te voldoen. 
4.2 teruggave 
Behalve bij opzegging wegens opzet Summa te misleiden, wordt bij tussentijdse 
opzegging als omschreven in 2.3.2, 2.4.1 tot en met 2.4.3 en 2.5.2 tot en met 
2.5.4 de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
5 Verzekeringsgebied 
De verzekering is geldig in de hele wereld. 
6 Dekking 

Golfuitrusting 
6.1 Verzekerd is schade aan of verlies van de golfuitrusting door elke onzekere 
gebeurtenis. 
Hole in one 
6.2 Als verzekerde een hole in one maakt, verleent Summa een uitkering zoals in 
de polis vermeld. 
Aansprakelijkheid 
6.3 De verzekering omvat tot ten hoogste het in de polis genoemde bedrag per 
gebeurtenis, de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van 
golfspeler, voor schade die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering is 
toegebracht en die het gevolg is van: 
6.3.1 letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot 
gevolg hebbend 
6.3.2 beschadiging, tenietgaan of vermissing van zaken. Deze dekking geldt 
eveneens voor schade veroorzaakt met de mechanisch voortbewogen golfkar die 
verzekerde in eigendom toebehoort, mits de golfkar een snelheid van 10 
kilometer per uur niet kan overschrijden. 
6.4 Bovendien omvat de verzekering de door Summa gemaakte kosten van 
verweer, mits deze verzekering ook dekking verleent. 
6.5 Als, ter waarborging van de rechten van benadeelden, door een overheid het 
stellen van een zekerheid door verzekerde wordt verlangd, zal Summa, binnen 
het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid, deze zekerheid verstrekken tot ten 
hoogste 10% van het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag, als deze 
verzekering ook dekking verleent. 
Kleding 
6.6 Verzekerd is schade aan of verlies van de kleding door elke onzekere 
gebeurtenis. 
7 Uitsluitingen 

Algemeen 
7.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende: 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

7.1.1 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 waarover geen onware opgave is gedaan en/of geen verkeerde 
voorstelling van zaken is gegeven 
7.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van Summa heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te 
vervallen, als verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de onder 8.3 en 
8.4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Summa te 
misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt 
7.1.3 met opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste 
merkelijke schuld schade heeft veroorzaakt  
7.2 Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:  
7.2.1 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 Den Haag is gedeponeerd 
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie 
vrijkomt 
- inbeslagneming en verbeurdverklaring. 
7.3 De uitsluitingen genoemd in 7.1 gelden niet voor de verzekerde die aantoont, 
dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen enkel 
verwijt treft. 
Golfuitrusting / kleding 
7.4 Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies van de golfuitrusting / 
kleding: 
7.4.1 door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg 
7.4.2 ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie 
7.4.3 door normale slijtage of enige geleidelijk werkende invloed. 
7.5 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde ter voorkoming van verlies, 
diefstal of beschadiging van de golfuitrusting / kleding: 
7.5.1 niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen 
7.5.2 bovendien onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere 
maatregelen had kunnen treffen. Als betere maatregel ter voorkoming van 
diefstal uit een vervoermiddel geldt in ieder geval dat de golfuitrusting: 
- wordt opgeborgen in de afzonderlijk afgesloten kofferruimte in een 
personenauto dan wel in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee 
gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in een 
personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar 
- wordt opgeborgen in het interieur van een kampeerauto, bestelbus  
/ -auto of caravan, dat aan het zicht van buitenaf onttrokken is door een 
aangebrachte deugdelijke voorziening 
- anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en naar de vaste 
woonplaats niet in het vervoermiddel wordt achtergelaten. 
Hole-in-one 
7.6 Geen uitkering wordt verleend voor een hole in one: 
7.6.1 gemaakt op een wintergreen 
7.6.2 gemaakt door een professional 
Aansprakelijkheid 
7.7 Geen uitkering wordt verleend voor schade: 
7.7.1 aan zaken die een verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft 
7.7.2 die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van 
motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen. 
8 Verplichtingen bij schade 

Algemeen 
8.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht: 
8.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of 
beperking van schade 
8.1.2 Summa volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te 
verschaffen en alles na te laten wat de belangen van Summa zou kunnen 
benadelen 
8.1.3 iedere gebeurtenis waarvan hij op de hoogte is of behoort te zijn en waaruit 
voor Summa een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo snel mogelijk, op een 
volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier, bij Summa te 
melden. Mededelingen die hierbij worden gedaan dienen mede tot het 
vaststellen van de schade en het recht op uitkering 

8.1.4 binnen redelijke termijn aan Summa alle inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen die voor Summa van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te  
beoordelen. 
8.1.5 originele bewijsstukken over te leggen 
8.1.6 in geval van diefstal, verduistering, joyriding, vermissing, kwaadwillige 
beschadiging of doorrijden, daarvan onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis 
aangifte te doen bij de politie. Laat bij vermissing of beschadiging tijdens 
(openbaar)vervoer een schriftelijke verklaring opmaken door de vervoerder 
(luchtvaartmaatschappijen kennen hiervoor een zgn. Property Irregularity 
Report). Het schriftelijk bewijs daarvan moet aan Summa worden overgelegd 
8.1.7 Summa onmiddellijk alle ter zake ontvangen brieven, dagvaardingen en 
andere stukken onbeantwoord door te sturen 
8.1.8 zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover derden heeft (tot ten 
hoogste de van Summa ontvangen uitkering) over te dragen aan Summa, 
tezamen met alle bewijsstukken van deze aanspraken. 
Aansprakelijkheid 
8.2 Verzekerde is verplicht: 
8.2.1 zich te onthouden van activiteiten / beslissingen ten aanzien van de 
schaderegeling, omschreven in 9.2 
8.2.2 Summa te machtigen over de zekerheidstelling (omschreven in 6.5) te 
beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om 
terugbetaling te verkrijgen 
8.2.3 als hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de feitelijke 
leiding van het proces over te laten aan Summa en haar, dan wel de door haar 
aangewezen raadsman of gemachtigde, alle benodigde volmachten te verlenen. 
Golfuitrusting / kleding 
8.3 Verzekerde is verplicht: 
8.3.1 bij schade aan de golfuitrusting / kleding het beschadigde te bewaren en te 
wachten met reparatie, teneinde Summa in de gelegenheid te stellen het 
beschadigde te onderzoeken en de schade vast te stellen 
8.3.2 binnen de in 9.4 genoemde termijn regelmatig bij de politie te informeren 
naar het eventueel teruggevonden zijn van de golfuitrusting / kleding en Summa 
zo snel mogelijk te berichten als deze is teruggevonden 
8.3.3 zijn volle medewerking te verlenen aan de overdracht bedoeld in 9.5 en 9.6 
en aan de ondertekening van een daartoe strekkende verklaring. 
8.4 In afwijking van 8.3.1 heeft verzekerde het recht schade te laten herstellen 
zonder voorafgaande machtiging, als de kosten niet hoger zijn dan € 50,-. 
Verzekerde is verplicht Summa hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en haar 
zo snel mogelijk de originele gespecificeerde nota van de reparatie-inrichting toe 
te zenden. 
9 Schaderegeling 

Algemeen 
9.1 Summa is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van 
door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen. 
Wettelijke aansprakelijkheid 
9.2 Uitsluitend Summa is 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 dergelijke. De ter zake door Summa 
genomen beslissingen zijn voor verzekerde bindend. 
Golfuitrusting/kleding 
9.3 Summa heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts te 
verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak 
met overgave van de op die zaak betrekking hebbende documenten, hulpzaken 
en dergelijke. 
9.4 Bij diefstal van verzekerde zaken is Summa pas na verloop van 30 dagen 
nadat de gebeurtenis bij haar is aangemeld, verplicht het schadebedrag te doen 
vaststellen. 
9.5 Summa heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde. 
9.6 Als Summa de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft 
verzekerde het recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen 
terugbetaling van de ter zake aan hem gedane uitkering. 
9.7 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om 
tegenover de deskundige van Summa een andere deskundige aan te wijzen. De 
kosten van deze deskundige zijn voor rekening van verzekerde. 
9.8 Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze samen een 
derde deskundige benoemen. Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen 
van beide taxaties blijven en is bindend. De kosten van deze deskundige dragen 
Summa en verzekerde elk voor de helft. 
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Hole in one 
9.9 Summa is pas tot uitkering verplicht als verzekerde afdoende heeft 
aangetoond dat hij een erkende hole in one heeft gemaakt. 
9.10 Verzekerde is verplicht de originele, door de clubsecretaris 
medeondertekende, scorekaart in te leveren. 
10 Waardebepaling bij schade 

Golfuitrusting 
10.1 Basis voor berekening van een uitkering is: 
10.1.1 voor zaken die niet ouder zijn dan 60 maanden: de huidige nieuwwaarde 
10.1.2 voor zaken die ouder zijn dan 60 maanden: de dagwaarde beide tot 
maximaal het verzekerd bedrag 
Kleding 
10.2 Basis voor berekening van een uitkering is de dagwaarde. 
11 Uitkering 

Wettelijke aansprakelijkheid 
11.1 De maximale uitkering is het in de polis genoemde bedrag of een hoger 
wettelijk vereist minimum verzekerd bedrag per gebeurtenis. 
11.2 De kosten genoemd in 6.4 komen boven het verzekerd bedrag voor 
rekening van Summa. 
Golfuitrusting / kleding 
11.3 De maximale uitkering is: 
11.3.1 bij totaal verlies: de volgens 10 vastgestelde waarde, minus de waarde 
van de restanten 
11.3.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 11.3.1 uit te 
keren bedrag. 
12 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. 
13 Onderverzekering 
Summa zal ten aanzien van het verzekerd bedrag voor de golfuitrusting en 
kleding geen beroep op onderverzekering doen. 
14 Aanpassing premie / voorwaarden 
14.1 Summa heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van alle 
verzekeringen in een bepaalde groep te wijzigen (en bloc). Behoort deze 
verzekering tot die groep, dan heeft Summa het recht de premie en/of de 
voorwaarden van deze verzekering volgens die wijziging aan te passen en wel op 
een door Summa te bepalen datum. 
14.2 Summa brengt verzekeringnemer schriftelijk op de hoogte van wijzigingen 
in de premie en/of voorwaarden. Als verzekeringnemer het niet eens is met een 
wijziging dan moet hij/zij dat binnen 30 dagen na berichtgeving van Summa 
schriftelijk aan Summa laten weten. Als Summa geen bericht van de 
verzekeringnemer ontvangt, neemt Summa aan dat verzekeringnemer met de 
wijziging heeft ingestemd. Als verzekeringnemer de wijziging niet accepteert, 
eindigt de betreffende verzekering op de dag dat de wijziging ingaat. 
14.3 De mogelijkheid om de verzekering op te zeggen geldt niet als:  
- de wijziging van de premie en/of de voorwaarden het gevolg is van wettelijke 
regelingen of bepalingen; 
- Summa de premie verlaagt, maar de dekking niet wijzigt; 
- Summa de dekking uitbreidt, maar de premie niet wijzigt. 
15 Rechthebbende 
Recht op uitkering bestaat voor verzekeringnemer. Bij wettelijke  
aansprakelijkheid heeft Summa het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te 
stellen en met hen schikkingen aan te gaan. 
16 Verjaringstermijn van recht op uitkering 
Heeft Summa ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk 
kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Summa ter zake van het 
desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden, tenzij verzekeringnemer 
binnen deze termijn schriftelijk heeft gereageerd. Deze termijn gaat in op de dag 
waarop Summa dit bericht verstuurde. 
17 Adres 
Kennisgevingen door Summa aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan 
zijn laatst bij Summa bekende adres of aan het adres van degene, door wiens 
bemiddeling de verzekering is afgesloten. 
18 Geschillen / klachten 
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst 
kunnen worden voorgelegd aan: 

- de directie van Summa, Postbus 5083, 5800 GB Venray 
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560,  
2509 AN Den Haag 
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekeringnemer of  
belanghebbende. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
19 Persoonsregistratie 
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst worden 
persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve 
van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van 
fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens 
is de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" 
van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u 
opvragen bij Summa of inzien via www.europeesche.nl. De volledige tekst van 
de gedragscode kunt u bekijken via de website van het Verbond van 
Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. Neem voor informatie contact op met uw 
verzekeringsadviseur. 
20 Clausule terrorismedekking 
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse  
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.‘ is op deze 
verzekering van toepassing. Dit clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als 
bijlage bij een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland. Desgevraagd 
zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe. Ook kunt u de tekst bekijken via 
www.terrorismeverzekerd.nl of www.europeesche.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09  

Rubriek Tractor hobbymatig gebruik 

Voorwaarden Model LE 03.2.19D 
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Nadere omschrijvingen 
ALGEMEEN 
Met voorbijgaan van hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden 
mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te 
voldoen. 
AANSPRAKELIJKHEID 
ARTIKEL 1  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Onder verzekerden wordt verstaan: 
ARTIKEL 1.1  VERZEKERINGNEMER 
De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid bezittende 
onderneming/instantie die als zodanig in de polis is vermeld. 
ARTIKEL 1.2  VERZEKERDE 
De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de door het 
verzekerde object vervoerde personen. 
ARTIKEL 1.3  WERKGEVER 
De werkgever van de onder 1.2 genoemde verzekerden, indien hij naar 
burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade door een verzekerde 
veroorzaakt. Voor de werkgever die niet tevens de verzekeringnemer 
is geldt de verzekering slechts, indien de verzekerde die de schade veroorzaakte 
zelf jegens Summa aanspraak op de dekking heeft. 
ARTIKEL 1.4  BURENHULP 
Voor land- en tuinbouwbedrijven blijft de verzekering van kracht bij het 
verlenen van burenhulp. Onder burenhulp te verstaan het verrichten van 
werkzaamheden voor / het verlenen van hulp aan een naburig land- of 
tuinbouwbedrijf zonder geldelijke vergoeding. Deze dekking geldt niet voor 
werkzaamheden met shovels en kranen. 
ARTIKEL 2  OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
Gedekte gebeurtenissen  
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade aan personen 
en zaken - met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade - die na het 
ingaan van de verzekering met of door het verzekerde object veroorzaakt is en 
wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het aan de voorzijde der 
polis genoemde bedrag per gebeurtenis. 
ARTIKEL 2.1  GEKOPPELDE OBJECTEN 
De verzekering is eveneens van kracht indien aan het verzekerde object 
aanhangwagens of landbouwwerktuigen zijn gekoppeld, alsmede indien deze na 
koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt en nog niet 
buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. 
ARTIKEL 2.2  LADINGRISICO 
De verzekering is ook van toepassing op schade veroorzaakt door zaken die zich 
bevinden op, dan wel vallen of gevallen zijn van het verzekerde object, 
alsmede van de aangekoppelde aanhangwagens of landbouwwerktuigen. 

Van de verzekering is echter uitgesloten de aansprakelijkheid van de 
verzekerden voor schade door zaken, terwijl deze geladen worden op of gelost 
worden van het verzekerde object of van de aangekoppelde aanhangwagens of 
landbouwwerktuigen. 
ARTIKEL 2.3  EXTRA VERGOEDINGEN 
1 Kosten van rechtskundige bijstand Onder de verzekering is, boven het aan de 
voorzijde van de polis genoemde verzekerde bedrag, 
mede begrepen de betaling van: 
– de kosten van de door Summa verleende rechtsbijstand in een tegen een 
verzekerde aanhangig gemaakt strafproces, indien Summa van de hem in artikel 
5.2 gegeven bevoegdheid gebruik maakt; boeten, afkoopsommen 
en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed; 
– de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen een verzekerde 
aanhangig gemaakt burgerlijk proces, voor zover de leiding overeenkomstig 
artikel 5.3 bij Summa berust; 
– de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen Summa aanhangig 
gemaakt burgerlijk proces. 
2 Schade aan voertuigen, gebouwen en lading Meeverzekerd is schade tot ten 
hoogste € 50.000,- per gebeurtenis die met of door het verzekerde object is 
toegebracht aan: 
– andere aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende voertuigen (onder 
voertuig te verstaan vervoermiddel op wielen dat is ingericht om personen en/of 
zaken over land te vervoeren niet zijnde een voertuig dat op het moment 
van schadetoebrenging aan het verzekerde object is gekoppeld); 
– aan verzekeringnemer in eigendom toebehorende of bij verzekeringnemer in 
gebruik zijnde gebouwen (onder gebouw te verstaan een constructie bestemd 
voor (huisvesting van) mensen en/of dieren en/of opslag); 
– de zaken van derden die met het verzekerde object of de daaraan gekoppelde 
aanhangwagens of werktuigen worden vervoerd. Eén en ander voor zover: 
– de schade is veroorzaakt door schuld van degene die het verzekerde object 
bestuurt of bedient; 
– de schade niet onder een andere verzekering is gedekt. 
Deze dekking heeft uitsluitend betrekking op de schade aan de bedoelde 
voertuigen, de gebouwen en de lading zelve en derhalve niet op de daaruit 
voortvloeiende schade. Voor deze dekking geldt een eigen risico van € 1.000,- 
per gebeurtenis. Deze dekking is uitsluitend van toepassing voor land- en 
tuinbouwbedrijven en uitdrukkelijk niet bij (agrarische) loonbedrijven, 
hoveniersbedrijven, manegebedrijven en bij hobbymatig/ particulier gebruik. 
ARTIKEL 3  UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN AANVULLING 
OP DE ALGEMENE UITSLUITINGEN 
Van de verzekering is uitgesloten 
ARTIKEL 3.1  SCHADE AAN ZAKEN ONDER OPZICHT 
Schade aan zaken, anders dan de in artikel 2.3.2 bedoelde, die een verzekerde 
onder zich heeft, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 
ARTIKEL 3.2  DIEFSTAL OF GEWELDPLEGING 
De aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht 
over het verzekerde object hebben verschaft en van hen die, dit wetende, het  
verzekerde object zonder geldige reden gebruiken en in het algemeen de 
aansprakelijkheid van hen die niet uitdrukkelijk of stilzwijgend door een daartoe 
bevoegd persoon gemachtigd zijn als bestuurder of als passagier gebruik te 
maken van het verzekerde object. 
ARTIKEL 3.3  CONTRACTUELE VERPLICHTING 
De aansprakelijkheid voor schade die uitsluitend voortvloeit uit een door 
verzekerde aangegane contractuele verplichting. 
ARTIKEL 3.4  CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruiken en/of 
verspreiden van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen; 
ARTIKEL 3.5  VERVOERDE PERSONEN 
De aansprakelijkheid voor schade aan personen die zich op of in het verzekerde 
of het hieraan gekoppelde of aangehangen object bevinden op een andere dan 
een hiervoor bestemde plaats.  
Beperking  
Onderstaande beperking is uitsluitend van toepassing indien het 
(loon)werkzaamheden voor derden betreft of werkzaamheden anders dan 
agrarische werkzaamheden in een eigen land- of tuinbouwbedrijf. 
ARTIKEL 3.6  GRAAFWERKZAAMHEDEN 
1 Aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse zaken 
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan 
zaken -met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade- die met 
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of door het werkmaterieel is veroorzaakt aan ondergrondse kabels, buizen, 
leidingen en andere ondergrondse zaken. Deze dekking geldt op voorwaarde dat 
de verzekerde de nodige, hierna omschreven voorzorgsmaatregelen heeft 
genomen om schade aan ondergrondse zaken te voorkomen. 
2 In acht te nemen voorzorgsmaatregelen  
De verzekerde wordt geacht voldoende voorzorgsmaatregelen 
te hebben getroffen indien hij aantoont dat voorafgaande aan de 
graafwerkzaamheden: 
– de meest recente gegevens zijn verzameld omtrent de ligging van mogelijk 
aanwezige kabels, buizen, leidingen en dergelijke zaken; dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren via melding van de werkzaamheden bij het KLIC (Kabels en 
Leidingen Informatie Centrum) en de vervolgens ontvangen gegevens 
op het werk ter inzage liggen; 
– door middel van niet-machinaal verrichte proefsleuven de exacte ligging van 
de zaken is gelokaliseerd.  
3 (Extra) eigen risico bij niet melden aan het KLIC 
Indien er door omstandigheden buiten de wil van de verzekerde geen 
gelegenheid is om vooraf via een KLIC-melding gegevens te verkrijgen omtrent 
de ligging van eventueel aanwezige ondergrondse zaken, kan de verzekerde 
volstaan met het graven van (niet-machinaal verrichte) proefsleuven. 
Indien desondanks schade aan ondergrondse zaken wordt veroorzaakt, geldt een 
(extra) eigen risico van 10% van het schadebedrag, met een minimum van € 
2.500,- en een maximum van € 12.500,-. 
ARTIKEL 4  VERHAAL 
1 Zodra Summa krachtens de WAM of een met de WAM overeenkomende 
buitenlandse wet aan de benadeelde vergoeding verschuldigd wordt van een 
schade waarvoor geen dekking bestaat, is hij gerechtigd het door hem 
verschuldigde te verhalen op de verzekerden. Het verhaalsrecht omvat ook 
de door Summa terzake van de schade gemaakte kosten. 
2 Het onder 4.1 genoemde verhaalsrecht komt Summa eveneens toe, indien zich 
een geval voordoet waarop een beperkende bepaling van toepassing 
is, die is opgenomen in een voor de verzekering geldende bijzondere 
voorwaarde.  
3 Een verhaalsrecht jegens verzekerden komt Summa ook toe bij schade 
veroorzaakt na het einde van de verzekering of dekking. Indien de schade 
door een ander dan de verzekeringnemer is veroorzaakt nadat de dekking 
volgens artikel 15.4.2 is geëindigd zal Summa van zijn verhaalsrecht 
tegenover de verzekeringnemer geen gebruik maken, mits deze voldaan heeft 
aan de verplichting tot kennisgeving die krachtens dat artikel op hem rust. 
ARTIKEL 5  SCHADEREGELING 
1 De verzekerden dienen alle stukken die betrekking hebben op een schade, 
zoals aansprakelijkheidsstellingen, straf- en civiele dagvaardingen en 
dergelijke ten spoedigste en onbeantwoord aan Summa te zenden; 
2 Summa is gerechtigd de verzekerde tegen wie een strafvervolging wordt 
ingesteld door een raadsman te doen bijstaan. De verzekerde is verplicht hiertoe 
zijn medewerking te verlenen. Ingeval de verzekerde wordt veroordeeld kan 
Summa hem niet verplichten tegen het gewezen vonnis hoger beroep aan te 
tekenen;  
3 De verzekerde die door benadeelde in rechte wordt aangesproken tot 
vergoeding van schade is verplicht de feitelijke leiding van het proces over te 
laten aan Summa en de door deze aangewezen raadsman alle benodigde 
volmachten te verlenen;  
4 Uitsluitend Summa is gerechtigd vorderingen in beginsel of in hun omvang te 
erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke 
vorderingen verweer te voeren, terzake voorschotten te geven, schikkingen of 
dadingen aan te gaan en dergelijke. De verzekerden zijn verplicht zich daarvan 
te onthouden. De terzake door Summa genomen beslissingen zijn voor hen 
bindend. 
 

CASCO 
ARTIKEL 6  OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 
Gedekte gebeurtenissen 
Een zodanige gebeurtenis moet zich tijdens de looptijd van de verzekering 
hebben voorgedaan. Bovendien moet het ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst voor de verzekerde onzeker zijn geweest dat deze gebeurtenis zich 
zou voordoen. Als bij een latere wijziging de dekking wordt uitgebreid, 
geldt voor de uitgebreide dekking de wijzigingsdatum als het moment waarop de 
overeenkomst is gesloten. Verzekerd is de schade aan het in de polis omschreven 
object in standaarduitrusting, als gevolg van: 
ARTIKEL 6.1  PLOTSELINGE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN 

Zoals botsen, slippen, omslaan en van de weg of te water geraken, bevriezing, 
kwaadwillige beschadiging en geweld. 
ARTIKEL 6.2  BRAND EN DIEFSTAL 
Onder brand ook te verstaan zelfontbranding, explosie, kortsluiting en 
blikseminslag. Diefstal, verduistering en joy-riding, alsmede het ontstaan 
van schade bij het plegen daarvan – waaronder mede te verstaan de poging 
daartoe - of ontstaan gedurende de tijd dat het materieel als gevolg van één van 
deze gebeurtenissen aan de macht van de verzekerde was onttrokken.  
Summa vergoedt: 
ARTIKEL 6.3  KOSTEN VAN HERSTEL 
Ingeval van beschadiging, de kosten van herstel, mits vooraf door Summa 
goedgekeurd, tot ten hoogste de waarde van het verzekerde object op het 
ogenblik voor de schade, verminderd met de waarde van de restanten. 
Voor onderdelen en toebehoren die kennelijk aan slijtage onderhevig zijn, zal 
voor normale slijtage een redelijke aftrek nieuw voor oud worden toegepast. 
ARTIKEL 6.4  VERLIES 
Ingeval van geheel verloren gaan, de waarde van het verzekerde object op het 
ogenblik voor de schade, verminderd met de waarde van de restanten. De waarde 
van het verzekerde object zal uitsluitend voor landbouwtractoren in bezit van en 
in gebruik in land- en tuinbouwbedrijven, die mede verzekerd zijn tegen de 
onder 6.1 genoemde voorvallen (casco in- of exclusief eigen gebrek), worden 
vastgesteld als volgt:  
– ontstaat de schade binnen een periode van 12 maanden na de datum waarop het 
object voor het eerst in gebruik werd genomen, dan wordt de waarde van het 
object op het ogenblik voor de schade gesteld op de op dat moment geldende 
vergelijkbare nieuwwaarde; 
– ontstaat de schade na het verstrijken van vorenbedoelde periode van 12 
maanden, maar voor het verstrijken van een periode van 48 maanden sinds de 
ingebruikneming, dan wordt de waarde van het verzekerde object op het 
ogenblik voor de schade gesteld op de op dat moment geldende vergelijkbare 
nieuwwaarde, verminderd met 1% van dat bedrag voor elke maand waarmee 
eerstbedoelde periode is overschreden; 
– ontstaat de schade na het verstrijken van een periode van 48 maanden sinds de 
ingebruikneming van het verzekerde object, dan wordt de waarde van het 
verzekerde object op het ogenblik voor de schade gesteld op de dagwaarde. 
Ingeval de reparatiekosten worden begroot op een bedrag dat hoger ligt dan 2/3 
van het bedrag dat wordt verkregen uit de berekening hiervoor, het bedrag dat 
wordt verkregen uit die berekening.  
Voorts vergoedt Summa, ook indien daarmee de verzekerde som wordt 
overschreden: 
ARTIKEL 6.5  ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN 
Schade aan de tot de standaarduitrusting behorende onderdelen en  
gereedschappen, ontstaan door een gedekte gebeurtenis; 
ARTIKEL 6.6  ACCESSOIRES 
Schade aan accessoires, echter tot een maximum bedrag van € 500,- per 
gebeurtenis; onder accessoires in dit verband te verstaan bevestigde accessoires 
voor zover naar aard en omvang gebruikelijk, niet zijnde  
telecommunicatieapparatuur; overige schade aan accessoires is uitsluitend 
gedekt voor zover uitdrukkelijk ter verzekering opgegeven en geaccepteerd; 
ARTIKEL 6.7  KOSTEN VAN BERGING 
De kosten van berging indien het verzekerde object als gevolg van een gedekte 
gebeurtenis niet meer op eigen kracht verplaatst kan worden; 
ARTIKEL 6.8  KOSTEN VAN VERVOER 
De kosten van vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieinrichting waar de 
beschadiging kan worden hersteld, indien die beschadiging is opgetreden als 
gevolg van een gedekte gebeurtenis; 
ARTIKEL 6.9  AVERIJ-GROSSE 
Ingeval van vervoer te water de van verzekeringnemer gevorderde bijdrage in de 
averij-grosse. 
ARTIKEL 7  UITSLUITINGEN IN AANVULLING OP DE ALGEMENE 
UITSLUITINGEN 
Niet verzekerd is: 
1 schade als gevolg van onoordeelkundige of foutieve bediening (waaronder 
overbelasting) en reparatie of als gevolg van onvoldoende of onoordeelkundig 
onderhoud, giet-, materiaal- en constructiefouten, materiaalmoeheid en in het 
algemeen van alle eigen gebreken, al dan niet verborgen. Indien deze oorzaken 
echter een evenement als in artikel 6 bedoeld ten gevolge hebben, wordt schade 
aan het verzekerde object door dat evenement wel vergoed; 
2 schade door opproppen en dergelijke van te oogsten of te bewerken producten; 
3 schade door uitsluitend kortsluiting aan objecten ouder dan 15 jaar. 
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4 schade aan messen en bladen ontstaan tijdens het oogsten of bewerken van 
producten; 
5 schade aan bemestingsapparatuur ontstaan door stenen, ijzeren voorwerpen en 
andere ongerechtigheid.  
De uitsluitingen sub 4 en 5 gelden niet voor objecten in bezit van en in gebruik 
in land- en tuinbouwbedrijven. 
ARTIKEL 8  SCHADEREGELING 
1 De verzekeringnemer is verplicht Summa na een schade in de gelegenheid te 
stellen deze te onderzoeken voordat de schade wordt hersteld.  
2 Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft de verzekeringnemer het 
recht om tegenover de deskundige van Summa zelf ook een deskundige 
aan te wijzen, wiens kosten voor rekening van verzekeringnemer zijn. 
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze tezamen een 
derde aanwijzen, wiens schadevaststelling binnen de grenzen van de beide 
taxaties moet blijven en bindend zal zijn. Van zijn kosten dragen 
verzekeringnemer en Summa elk de helft. 
3 Indien de schade minder bedraagt dan € 750,-, dan kan de schade direct 
hersteld worden. In dat geval dienen de beschadigde en vervangen onderdelen 
voor eventuele controle beschikbaar te 
blijven. 
ARTIKEL 9   SUBROGRATIE EN AFSTAND VERHAALSRECHT 
ARTIKEL 9.  OVERGANG VAN RECHTEN 
Door de vergoeding van cascoschade gaan de rechten van de verzekeringnemer 
tegen derden op Summa over evenals de rechten op het verzekerde object, 
dat door diefstal of verduistering verloren is gegaan en waarvoor de 
schadevergoeding is betaald. De verzekeringnemer is verplicht Summa 
behulpzaam te zijn bij zijn pogingen om de schade op derden te verhalen. 
ARTIKEL 9.2  AFSTAND VERHAALSRECHT 
Summa doet afstand van zijn recht op verhaal jegens de gemachtigde bestuurder, 
de gemachtigde passagier en hun werkgever. Summa behoudt 
echter zijn recht op verhaal in de gevallen waarin de schade op grond van een 
uitsluiting genoemd in de artikelen 12.4 en 12.5 is uitgesloten, maar aan de 
verzekeringnemer is betaald omdat hem terzake van de uitgesloten  
omstandigheden geen verwijt trof. 
 

ALGEMEEN 
ARTIKEL 10  VERZEKERINGSGEBIED 
De verzekering is van kracht binnen Europa. 
In de landen gelegen binnen het verzekeringsgebied zijn tevens de wettelijke 
bepalingen van die landen betreffende de verplichte  
aansprakelijkheidsverzekering 
op deze verzekering van toepassing. 
ARTIKEL 11  TIJDELIJK GEBRUIK VAN EEN ANDER OBJECT 
Indien en zolang het verzekerde object in verband met reparatie, revisie of een 
dergelijke behandeling tijdelijk niet voor de verzekeringnemer beschikbaar is, 
is de verzekering ook van kracht voor het vervangende object. 
Deze dekking is slechts van kracht indien het desbetreffende risico niet op een 
andere polis is gedekt. 
ARTIKEL 12  ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN 
Van de verzekering is uitgesloten: 
ARTIKEL 12.1  VERHUUR/ANDERE DOELEINDEN 
Schade, veroorzaakt terwijl het verzekerde object is verhuurd of wordt gebezigd 
voor andere doeleinden dan in de polis of op het aanvraagformulier vermeld 
of voor een ander doel dan door de wet is toegestaan. 
ARTIKEL 12.2  ATOOMKERNREACTIES 
Schade, veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit 
atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. 
ARTIKEL 12.3  MOLEST 
Schade, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, 
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen 
van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst 
die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter 
griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Gravenhage is gedeponeerd. 
ARTIKEL 12.4  OPZET 
Schade, die met opzet of met goedvinden van een verzekerde is veroorzaakt. 
ARTIKEL 12.5  NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN 
Schade, omtrent welker ontstaan, aard of omvang een verzekerde een 
onvolledige of onware opgave doet of waaromtrent hij een van de in de artikelen 
5, 8 en 9 van deze polis genoemde verplichtingen niet nakomt. 
ARTIKEL 12.6  ONBEVOEGDHEID 

– schade, die een bestuurder of passagier veroorzaakt, terwijl hij onder zodanige 
invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend middel verkeert, dat hij 
geacht moet worden niet in staat te zijn het motorrijtuig naar behoren te 
besturen, dan wel dat het rijden hem bij wet of door de overheid zou zijn 
verboden; 
– schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder wettelijk niet gerechtigd is 
het verzekerde object te besturen; dit is niet van toepassing als de onbevoegdheid 
van de bestuurder uitsluitend voortvloeit uit diens jeugdige leeftijd, mits deze 
niet jonger is dan 12 jaar en sprake is van gebruik in een land- of 
tuinbouwbedrijf op eigen terrein.  
De uitsluitingen sub 12.4 en 12.5 gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat 
de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil 
hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze omstandigheden geen enkel 
verwijt treft.  
Beperking 
ARTIKEL 12.7  TERRORISMESCHADE 
De volgende bepalingen gelden ten aanzien van het ‘terrorismerisico’(zie Nadere 
Omschrijvingen voor uitleg van de begrippen ‘terrorisme’, ‘preventieve 
maatregelen’, ‘NHT’ en ‘Uitkeringsprotocol’). 
1 Beperkte schadevergoeding 
Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden 
met: 
– terrorisme of preventieve maatregelen 
– handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve 
maatregelen; geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij 
kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die de maatschappij, 
overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. 
De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet 
eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking 
van het bedrag van de vergoeding. 
2 Maximale uitkering per locatie 
– Per verzekeringnemer wordt per verzekerde locatie door de NHT per jaar 
maximaal € 75.000.000,- uitgekeerd, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voor de toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die 
zijn verbonden in een groep, tezamen worden aangemerkt als één  
verzekeringnemer. 
– Onder verzekerde locatie wordt hierbij verstaan alle op het risicoadres 
aanwezige, door verzekeringnemer verzekerde objecten alsmede daarbuiten 
gelegen objecten op minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen en 
waarvan tenminste één op het risicoadres is gelegen.  
3 Verval van rechten bij niet-tijdige melding  
– In aanvulling op het vermelde in artikel 16.2 geldt dat elk recht op 
schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan 
binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een  
terrorismeschade. 
ARTIKEL 13  HERZIENING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN 
De maatschappij heeft het recht om de premie en/of voorwaarden voor 
verzekeringen van dezelfde soort als deze verzekering te herzien en deze 
verzekering tussentijds aan te passen aan de nieuwe premie en/of voorwaarden. 
De maatschappij zal verzekeringnemer van tevoren schriftelijk in kennis stellen 
van de aanpassing. Tot 30 dagen na de datum waarop de aanpassing is gaan 
gelden, heeft verzekeringnemer het recht deze schriftelijk te weigeren, indien de 
aanpassing leidt tot hogere premie of voorwaarden die voor hem nadeliger 
zijn. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt eindigt de verzekering 
op de datum waarop de aanpassing is gaan gelden. Als de verzekering bestaat uit 
verschillende in de polis vermelde en in de premieopstelling gespecificeerde 
onderdelen, dan geldt de regeling in dit artikel per onderdeel en is beëindiging 
alleen mogelijk voor de onderdelen waarop de aanpassing betrekking heeft. 
ARTIKEL 14  PREMIE 
ARTIKEL 14.1  PREMIEBETALING 
1 Premie verschuldigd per premievervaldatum De premie, waarin begrepen de 
kosten en de assurantiebelasting, is bij vooruitbetaling op de premievervaldatum 
verschuldigd. Deze datum wordt altijd op het betalingsverzoek vermeld. 
2 Gevolg van wanbetaling bij aanvangspremie 
Indien verzekeringnemer de aanvangspremie, dat is de eerste premie die na het 
sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag 
na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder 
dat een aanmaning door de maatschappij is vereist geen dekking verleend ten 
aanzien van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden nadat 30 dagen sinds 
de ingangs-datum zijn verstreken. Onder aanvangspremie wordt mede verstaan 
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de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging 
van de verzekering verschuldigd wordt. 
3 Gevolg van wanbetaling bij vervolgpremie en volgende premietermijnen 
Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende premietermijnen, dan wel de 
vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van 
gebeurtenissen die na de voor die premie geldende vervaldag hebben 
plaatsgevonden. Indien verzekeringnemer de tweede en/of volgende 
premietermijnen, dan wel de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen 
dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden 
vanaf de vijftiende dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer na de 
vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 
Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer 
bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. 
4 Verschuldigdheid premie blijft /Herstel dekking bij betaling achteraf 
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of beëindigd, de 
verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking 
wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag 
waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus 
inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, door de 
maatschappij is ontvangen. 
ARTIKEL 14.2  PREMIERESTITUTIE 
Behalve bij opzegging wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt bij 
tussentijdse beëindiging de lopende premie naar billijkheid verminderd. 
ARTIKEL 15  GELDIGHEIDSDUUR EN OPZEGMOGELIJKHEDEN 
ARTIKEL 15.1  CONTRACTDUUR VAN DE VERZEKERING 
De verzekering heeft een op het polisblad vermelde contractduur en wordt 
telkens stilzwijgend met een zelfde termijn verlengd. 
ARTIKEL 15.2   
OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ 
De maatschappij heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen: 
1 Tegen het einde van de op het polisblad vermelde contractduur, met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. 
2 Indien de verzekeringnemer de verschuldigde premie weigert te betalen of niet 
tijdig betaalt. In geval van niet tijdige betaling van de vervolgpremie echter 
uitsluitend indien de maatschappij de verzekeringnemer na de premievervaldag 
vruchteloos tot betaling heeft aangemaand. De verzekering eindigt op de in de 
opzeggingsbrief genoemde datum; die datum zal bij niet tijdige betaling van de 
vervolgpremie niet eerder zijn dan een datum die twee maanden na de 
dagtekening van de opzeggingsbrief ligt. 
3 Binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringnemer de 
mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet is nagekomen en 
verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de maatschappij te 
misleiden dan wel de maatschappij de verzekering bij kennis van de 
ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in 
de opzeggingsbrief genoemde datum. 
4 Na een zodanige wijziging van het risico, dat de maatschappij niet of niet 
onder dezelfde voorwaarden of tegen dezelfde premie zou hebben verzekerd, 
met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 
5 Indien de door de maatschappij voorgeschreven maatregelen of voorzieningen 
ter beperking van het risico niet binnen de vastgestelde termijn zijn getroffen, 
met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen. 
ARTIKEL 15.3  OPZEGMOGELIJKHEDEN VOOR DE 
VERZEKERINGNEMER 
De verzekering eindigt door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer: 
1 Tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur met 
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. 
2 Binnen één maand na ontvangst van de mededeling van de maatschappij 
houdende een wijziging van premie- en of voorwaarden ten nadele van 
verzekeringnemer en/of verzekerde. De verzekering eindigt op de dag waarop de 
wijziging volgens de mededeling van de verzekeraar ingaat, maar niet eerder dan 
een maand na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling. 
3 Binnen twee maanden nadat de maatschappij tegenover verzekeringnemer een 
beroep op de niet-nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de 
verzekering heeft gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de 
opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening 
van de opzeggingsbrief. 
ARTIKEL 15.4  ANDERE BEËINDIGING 
1 De verzekering eindigt indien het verzekerde object gewoonlijk in het 
buitenland wordt gestald. De verzekeringnemer is verplicht Summa hiervan 
zo spoedig mogelijk mededeling te doen;  

2 De dekking eindigt, zodra de verzekeringnemer of ingeval van zijn overlijden 
zijn erfgenamen, ophouden belang te hebben bij het verzekerde object en tevens 
de feitelijke macht erover verliezen. De dekking eindigt niet bij overgang van 
eigendom die niet gepaard gaat met de hiervoor genoem de omstandigheden. De 
verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen acht dagen na iedere 
overgang van eigendom en iedere omstandigheid die tot het einde van de  
dekking heeft geleid daarvan mededeling te doen aan Summa. 
ARTIKEL 16  SCHADE 
ARTIKEL 16.1  VERPLICHTINGEN 
1 Schademeldingsplicht  
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of 
behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de maatschappij tot een 
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is te melden. 
2 Schade-informatieplicht 
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen een 
redelijke termijn aan de maatschappij alle inlichtingen en bescheiden te 
verschaffen die voor de maatschappij van belang zijn om haar uitkeringsplicht te 
beoordelen.  
3 Medewerkingsplicht / Plicht om schade te voorkomen en te verminderen 
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle 
medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de 
maatschappij zou kunnen benadelen. Dit betekent voorts de plicht om bij de 
verwezenlijking van een gebeurtenis waarvoor de verzekering dekking biedt, of 
het ophanden zijn daarvan, binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen 
die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. 
ARTIKEL 16.2  VERLIES VAN RECHTEN EN VERJARING 
1 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze verzekering kunnen geen 
rechten worden ontleend indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde 
een of meer van de hierboven en / of elders in deze voorwaarden genoemde 
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij 
heeft benadeeld.  
2 Sanctie bij opzet tot misleiding  
Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot 
uitkering gerechtigde de in de hiervoor omschreven verplichtingen niet is 
nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding deze 
sanctie niet rechtvaardigt. 
3 Verjaring 
Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering 
verjaart door verloop van drie jaren na het moment waarop de verzekeringnemer 
of de tot uitkering gerechtigde kennis kreeg of had kunnen krijgen van een  
gebeurtenis waaruit voor de maatschappij een verplichting tot uitkering kan  
voortvloeien. 
ARTIKEL 17  ALGEMENE INFORMATIE 
ARTIKEL 17.1  ADRES 
Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden 
gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van 
de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 
ARTIKEL 17.2  PERSOONSGEGEVENS 
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. 
Deze worden door Summa verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren 
van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten 
behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële 
sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw 
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen 
deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling 
hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement 
van de Stichting CIS is van toepassing. Telefoon (070) 303 85 05. 
Zie www.stichtingcis.nl. 
ARTIKEL 17.3  KLACHTENINSTANTIES 
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de 
uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van 
Summa Assuradeuren BV, Postbus 5083 GB,  Venray worden voorgelegd. 
Bent u een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf (of een rechtspersoon, waarvan de doelstelling is gericht op het 
particuliere belang van bestuurders en/of deelnemers c.q. leden) dan kunt u 
wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, zich 
wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). 
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Bij deze stichting werkt de Ombudsman FinanciëleDienstverlening. Hij probeert 
door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er een 
Geschillencommissie die een bindend advies kan geven. Adres: KiFiD, Postbus 
93257, 2509 AG Den Haag (www.kifid.nl). 
Wie geen gebruik wil of kan maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden 
binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet 
bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. 
ARTIKEL 17.4  TOTSTANDKOMING VERZEKERING / 
RECHT VAN ANNULERING 
De verzekering komt (definitief) tot stand nadat een termijn van 14 dagen na 
ontvangst van de polis en de bijbehorende voorwaarden is verstreken, zonder dat 
de verzekeringnemer gebruik heeft gemaakt van het recht op annulering. Recht 
op annulering betekent dat de verzekeringnemer zonder dat premie is 
verschuldigd de verzekering kan annuleren door de maatschappij schriftelijk (of, 
indien de verzekering langs elektronische weg tot stand is gekomen en een 
emailadres is verstrekt: per email), onder vermelding van polisnummer te 
berichten dat op de verzekering geen prijs wordt gesteld. De verzekering wordt 
vervolgens geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen dekking biedt voor 
in die tussentijd gevallen schaden. 
ARTIKEL 17.5  VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ DIE OPTREEDT ALS 
RISICODRAGER 
De verzekering loopt bij Summa Assuradeuren BV, als gevolmachtigd agent. 
Afgesloten voor  rekening en risico, van de in de polisvoorwaarden c.q. op het 
polisblad en/of clausuleblad vermelde risicodragers. Iedere zodanige 
maatschappij staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en 
heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het 
schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
ARTIKEL 17.6  MAATSCHAPPIJ 
De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening van het polisblad als 
risicodrager voor deze verzekering geldt, dan wel de gevolmachtigde die namens 
de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend. 
NADERE OMSCHRIJVINGEN 

De NHT / Uitkeringsprotocol 
De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). 
Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing 
(de officiële aanduiding luidt: ‘Protocol afwikkeling claims’). Een afschrift van 
de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar bij de maatschappij 
of te raadplegen op www.terrorismeverzekerd.nl. 
Preventieve maatregelen 
Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door 
verzekerde(n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk 
dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft 
verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 
Terrorisme 
Onder terrorisme wordt verstaan: gewelddadige handelingen en/of gedragingen, 
in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar 
samenhangende aanslagen, alsmede het (doen) verspreiden van ziektekiemen 
en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al 
dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan 
zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, 
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden 
van ziektekiemen en/of stoffen -al dan niet in enig organisatorisch verband -is 
beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
 

 

 

 


