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Dekking: 
 
De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw verblijf op een camping, in een 
gehuurde accommodatie of in een hotel. Dus aan derden toegebrachte zaak- en/of letselschade. U en 
uw reisgezelschap (tot max. 11 personen) zijn gedekt tot € 2.500.000,- per voorval. Als extra dekking 
heeft u ook een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid bij letselschade veroorzaakt door 
bijvoorbeeld windsurfen of gebruik van een niet -gemotoriseerde boot (korter dan 5 meter) met een 
maximumbedrag van € 100.000,-. 
 
De dekking van onze verzekering geldt voor de gehele wereld met uitzondering van de 

Verenigde Staten en Canada (en de gebieden die onder de jurisdictie van die landen vallen). 
 
De looptijd van de verzekering is gelijk aan de geldigheid van ACSI Club ID (dus tot de vervaldatum). 
 
Uitsluitingen: 
 
Niet vergoed wordt onder meer schade direct of indirect veroorzaakt door: 

 
Vaartuigen, voertuigen (bijvoorbeeld auto of camper) en vliegtuigen of door werkzaamheden aan boord 

daarvan, uitgezonderd echter windsurfplanken en niet door motoren aangedreven vaartuigen korter dan 

5 meter (zie Dekking)  
 

Voedsel- of drankvergiftiging, of door aanwezigheid van vreemde of schadelijke stoffen 

in voedsel of dranken   
Milieuverontreiniging  

 
Grootschalige amusementmanifestaties waarvoor entree wordt geheven  

 
Geen uitkering wordt gedaan bij lichamelijk letsel van een persoon ten gevolge van of 

tijdens de tewerkstelling door de verzekerde, wanneer met hem een arbeids- of 

opleidingsovereenkomst bestaat  
 

Schade aan onroerend goed dat het eigendom is van, bewoond wordt door of toevertrouwd 

is aan de zorg, hoede of het beheer van een verzekerde   
Niet vergoed wordt, door ACSI Club ID-bezitter of één van diens medeverzekerden, kwaadwillig 

toegebrachte schade, zoals o.a.: 
 

Schade veroorzaakt aan bodem en gewas door vertrapping of door het opzetten van tenten  
 

Het onachtzaam wegwerpen van afval  
 

Schade aan onder de grond liggende water-, gas- , of elektriciteitsleidingen of kabels  
 

Voor het volledige dekkingsoverzicht, en de daarbij behorende voorwaarden van 

de verzekering, verwijzen wij u naar de voorwaarden.   
Condities: 
 
Onze verzekering biedt geen dekking voor verlies of schade die op het moment dat de schade of 

het verlies zich voordoet door een andere verzekering of door andere verzekeringen (AVP) gedekt 

is of gedekt zou zijn als deze verzekering niet was afgesloten. 
 
Eigen risico: 
 
Op alle schades is een eigen risico van € 250,- van toepassing. 

https://www.acsi.eu/wp-content/uploads/2020/08/NL_AVP-aangepaste-voorwaarden-26-4-2012.pdf

