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Artikel 1 Begripsomschrijving

1 Verzekeringnemer Degene die als zodanig in de polis is vermeld.

2 Verzekerde De verzekeringnemer en degenen met wie hij/zij in gezinsverband samenwoont.

3 Woonschip Onder woonschip wordt verstaan het in het polisblad omschreven schip, inclusief toebehoren,
zoals:
– windschermen mits verbonden aan het woonschip en niet zijnde terreinafscheidingen;
– de loopplanken;
– de meerkabels;
– afhouders;
– zonwering en (schotel) antennes;
– de met het woonschip verbonden leidingen tot aan de wal.
Indien in de polis opgenomen zijn eveneens verzekerd:
– drijvende terrassen;
– meerpalen;
– steigers;
– zonnecollectoren;
– aggregaten;
– aan de wal geplaatste schuurtjes/garages (inclusief leidingen);
– de eventueel aanwezige voortstuwingsinstallatie en daarmee vergelijkbare objecten.

4 Voortstuwingsinstallatie De tot de mechanische voortstuwing van het woonschip dienende installatie(s) en toebehoren,
waaronder begrepen zijn:
– de motor met omkeermechanisme;
– de aandrijving, bestaande uit: schroefas, schroefaskoppeling en schroef;
– de koeling, voor zover op of aan de motor bevestigd;
– het instrumentenpaneel met bekabeling, voor zover het de voortstuwingsinstallatie direct

dient.

5 Glas Alle ruiten (van glas of kunststof), dienende tot daglichtdoorlating, aanwezig in ramen en
deuren van het woonschip. 

6 Inboedel Alle roerende zaken in het woonschip waarvan verzekeringnemer bezitter is en die behoren
tot de particuliere huishouding van verzekerde met inbegrip van lijfsieraden, audiovisuele
apparatuur en overige kostbare inboedelzaken.

Niet tot de inboedel worden gerekend:
– geld en geldswaardig papier;
– inboedel van derden;
– motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen

en accessoires.
Voor deze zaken is een afzonderlijke dekking opgenomen in artikel 2.

7 Lijfsieraden Sieraden (inclusief horloges) die zijn bestemd om op of aan het lichaam te worden gedragen
en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander metaal, gesteente, mineraal, ivoor,
(bloed)koraal of dergelijke stoffen, alsmede parels.

8 Audiovisuele Zijnde alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio's, cd-, platen- en 
apparatuur cdi-spelers, televisietoestellen, videocamera's, band-, cassette- en videorecorders, alsmede

alle soorten computerapparatuur zoals micro- en spelcomputers.
Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals
platen, banden, cd's, cassettes, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking

1 Woonschip De verzekering dekt de schade door verlies of beschadiging van het verzekerde woonschip of
een deel daarvan als gevolg van:
1 een van buiten komend onheil;
2 brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag, voor zover nodig met terzijdestelling

van artikel 249 W.v.K. 

2 Glas
Algemeen De verzekering dekt de schade door breuk van ruiten.

Bijzonder glas Schade bestaande uit breuk van gebrandschilderd, versierd, geëtst of gebogen glas is
verzekerd tot maximaal 1 500,-.

3 Inboedel Verzekerd is schade aan de inboedel ontstaan:
1 door een van buiten komend onheil, waardoor het woonschip wordt getroffen en

beschadigd;
2 door brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag, voor zover nodig met

terzijdestelling van artikel 249 W.v.K.;
3 als gevolg van bliksem die een overspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet en/of in

elektrische- en elektronische apparatuur;
4 door schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien indien plotseling ontstaan als

gevolg van hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp of aanraking
daarmee;

5 door diefstal en verduistering, indien het gehele woonschip wordt gestolen c.q.
verduisterd;

6 door diefstal, mits voorafgegaan door braak aan afgesloten ruimten van het woonschip.
Met braak wordt gelijkgesteld het gebruik van valse sleutels of andere niet tot opening 
van het slot bestemde werktuigen. Voor diefstal van lijfsieraden bedraagt de maximum
vergoeding 1 2.500,- per gebeurtenis tenzij er op de polis een ander verzekerd bedrag 
voor lijfsieraden is verzekerd;



7 door beschadigingen aangericht uit vernielzucht door iemand die wederrechtelijk het
woonschip is binnengedrongen (vandalisme);

8 door uitstromen van water uit aquaria of waterbedden door breuk of defect daarvan;
9 door onvoorzien binnengedrongen neerslag in het woonschip door storm of via daken,

luiken, balkons of vensters.
Niet verzekerd is binnengedrongen neerslag mogelijk geworden door constructiefouten,
openstaande deuren, ramen of luiken;

10 door onvoorzien uitstromen van water uit was- en/of afwasmachines mits deze zijn
voorzien van een goedgekeurd waterslot;

11 door onvoorzien uitstromen van olie uit vaste leidingen, brandstoftanks, reservoirs of tanks
van met olie gestookte verwarmingsinstallaties, haarden, kachels;

12 door rook en roet, indien plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen van het
woonschip aangesloten verwarmingsinstallatie;

13 door glasscherven als gevolg van breuk van ruiten in het woonschip;
14 door breuk van spiegels (ook de schade aan de spiegel zelf). Niet verzekerd is breuk van

handspiegels;
15 door beroving en/of afpersing. Dat wil zeggen het met geweld of bedreiging met geweld

gedwongen worden tot afgifte van geld en/of zaken. Hieronder wordt niet verstaan
zakkenrollerij;

16 als gevolg van bederf van de inhoud van een koel-/vriesinrichting door een defect in de
koel-/vriesinrichting of enige onvoorziene onderbreking van de elektriciteitstoevoer.

4 Inboedel van derden Tot een bedrag van maximaal 1 5.000,- is de inboedel van derden (niet zijnde gehuurde
inboedel) verzekerd. Als inboedel van derden geldt ook de door de werkgever aan
verzekeringnemer ter beschikking gestelde kantoorinventaris bestemd voor thuiswerk-
zaamheden. Deze dekking geldt alleen mits en voor zover de inboedel door de eigenaar 
niet of niet voldoende is verzekerd, de schade voor rekening van verzekeringnemer komt
en het in de polis genoemde verzekerde bedrag voor de inboedel toereikend is.

5 Motorrijtuigen, Het voor de inboedel verzekerde bedrag dient tevens tot dekking van schade aan de in het
vaartuigen, woonschip aanwezige aanhangwagens (ook caravans), vaartuigen en motorrijtuigen alsmede
aanhangwagens de daarbij behorende onderdelen en accessoires, eigendom van verzekeringnemer, dienende

tot privegebruik. Deze zaken zijn verzekerd tegen de gebeurtenissen vermeld in artikel 2.3 
tot een bedrag van maximaal 1 1.250,- per gebeurtenis voor zover zij niet of niet voldoende
elders verzekerd zijn. 

6 Contant geld en Geld en geldswaardig papier (waaronder mede te verstaan blanco cheques, betaalkaarten, 
geldswaardig papier creditcards en betaalpassen) zowel in eigendom van verzekeringnemer als onder zijn

berusting, zijn boven het verzekerde bedrag voor de inboedel, tot een maximum van 1 1.250,-
, verzekerd. Vergoeding wordt verleend indien en voor zover de betrokken bancaire instelling
geen schade vergoedt. De schadevergoeding is voorts afhankelijk van het naleven van de
voorschriften die door de uitgevende instantie voor het gebruik van het geldswaardig papier
zijn gesteld. 
Uitgesloten blijft schade door misbruik en/of fraude (van een betaalpas/creditcard) met een
pincode.

7 Inboedel buiten het Inboedel van verzekeringnemer die zich tijdelijk (gedurende maximaal 3 maanden achtereen) 
woonschip buiten het woonschip elders in Nederland bevindt, is verzekerd:

1 in permanent bewoonde woonschepen of in permanent bewoonde woningen, gebouwd van
steen met harde dekking;

2 in andere gebouwen (niet zijnde strand- of vakantiehuisjes) tot 10% van het verzekerde
bedrag;

3 buiten gebouwen tot 10% van het verzekerde bedrag tegen de risico's brand, ontploffing
en blikseminslag;

4 in goed afgesloten auto's tegen diefstal na duidelijke sporen van braak aan de auto.
De maximum vergoeding voor schade door diefstal uit auto's bedraagt 1 250,- per
gebeurtenis;

5 bij vervoer van de inboedel in verband met verhuizing of transport naar of van een herstel-
of bewaarplaats is bovendien verzekerd schade door een ongeval het middel van vervoer
overkomen en het uit de strop schieten of onklaar raken van enig hijsgerei of enig ander
hulpmiddel tijdens het laden en lossen.

8 Wettelijke Voor zover niet elders verzekerd, is meeverzekerd de wettelijke aansprakelijkheid van de 
aansprakelijkheid verzekerde in zijn hoedanigheid van eigenaar of gebruiker van het woonschip voor schade die

tijdens de duur van de verzekering veroorzaakt is en wel voor alle verzekerden tezamen tot
ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid.

9 Hulp- en bergloon Verzekerde heeft recht op vergoeding van de door hem te betalen hulp- en berglonen die met
goedkeuring door de maatschappij of in redelijkheid zijn gemaakt ter voorkoming of
vermindering van schade. Deze kosten worden vergoed tot maximaal:
– het verzekerde bedrag voor het woonschip bij een (dreigende) schade aan het woonschip;
– het verzekerde bedrag voor de inboedel bij een (dreigende) schade aan de inboedel.

10 Lichtings- en Na totaal verlies van het woonschip en/of de inboedel als gevolg van een onder de polis
opruimingskosten gedekte schade vergoedt de maatschappij de lichtings- en opruimingskosten indien de

verzekerde op grond van een verordening of wettelijke bepaling tot lichting of opruiming
verplicht is, resp. indien hij lichting en/of opruiming noodzakelijk oordeelt. 
Deze kosten worden vergoed tot maximaal:
– het verzekerde bedrag voor het woonschip bij een schade aan het woonschip;
– het verzekerde bedrag voor de inboedel bij een schade aan de inboedel.

Vergoeding uit hoofde van artikel 2.9 en 2.10 vindt plaats boven het verzekerde bedrag. 
Bij een gebeurtenis waarbij zowel vergoeding uit hoofde van artikel 2.9 en artikel 2.10
plaatsvindt, zal er nimmer meer dan 100% van het verzekerde bedrag:
– voor het woonschip bij schade aan het woonschip;
– voor de inboedel bij schade aan de inboedel 
worden vergoed.



11 Kosten rechtskundige Onder de verzekering is, boven het in het polisblad genoemde verzekerde bedrag voor 
bijstand wettelijke aansprakelijkheid, meebegrepen de betaling van:

– de kosten van de door de maatschappij verleende rechtsbijstand in een tegen een
verzekerde aanhangig gemaakt strafproces, indien de maatschappij van de hem in 
artikel 5.2.2 gegeven bevoegdheden 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 5.2.3 bij de
maatschappij berust.

12 Bereddingskosten Dit zijn kosten die door verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte schade worden
gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan het verzekerde.

13 Extra kosten Extra kosten voor hotel, pension, opslag van meubelen en vervoer daarvan, noodzakelijk 
hotel/pension/opslag geworden door een op deze polis gedekte schade is verzekerd tot maximaal 10% van het

verzekerde bedrag voor de inboedel gedurende een termijn van maximaal 52 weken.

14 Tuinaanleg De kosten van het herstel van tuinaanleg en beplanting op het terrein van het woonschip na
beschadiging door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring of
neervallen van luchtvaartuigen.
De maximum vergoeding bedraagt 10% van het voor het woonschip verzekerde bedrag.

15 Verzekerde bedragen Na schade blijven de verzekerde bedragen voor de duur van de verzekering gehandhaafd.
na schade

Artikel 3 Uitsluitingen

Van de verzekering is uitgesloten:

1 Molest Schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer, muiterij (door enige gewapende macht) en vordering.
De vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het verbond van verzekeraars in Nederland op 2 november
1981 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd.

2 Atoomkernreacties 1 De verzekering geeft geen dekking indien de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of
voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

2 De uitsluiting onder lid 1 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radio-
actieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of
bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. 
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprake-
lijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van
een schip.

3 Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade
aansprakelijk is, vindt lid 2 geen toepassing.

3 Geleidelijke inwerking Schade door de geleidelijke inwerking van:
van licht, vocht enz. – licht en vocht;

– bodem-, water- en luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door
een plotselinge hevige uiting van verontreiniging en verzekeringnemer de gevolgen
daarvan redelijkerwijs niet kan voorkomen.

4 Slijtage Schade bestaande uit normale slijtage.

5 Opzet Uitgesloten is de aansprakelijkheid:
– van een verzekerde voor schaden die voor hem/haar het beoogde of zekere gevolg is van

zijn/haar handelen of nalaten;
– van een in groepsverband optredende verzekerde voor door rechtspersonen geleden

schade die het beoogde of zekere gevolg is van een gedraging of gedragingen van de
groep, ook in geval niet de verzekerde zelf de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.

6 Onvoldoende zorg 1 Schade voortvloeiende uit of mogelijk geworden door aan verzekerde te verwijten 
en onderhoud onvoldoende onderhoud en onvoldoende zorg voor de verzekerde objecten.

Deze uitsluiting geldt niet voor schaden die gedekt zijn onder het onderdeel 'wettelijke
aansprakelijkheid'.

2 Toelichting op artikel 3.6.1.
Van aan verzekerde te verwijten onvoldoende zorg zal bij vorst-, water- en diefstalschade
als regel sprake zijn indien bijvoorbeeld:
– er geen voorzorgen worden genomen ter voorkoming van bevriezing van water-

leidingen;
– kranen van huiddoorvoeren en waterleiding niet afgesloten zijn bij langere afwezigheid;
– het diefstalrisico niet zoveel mogelijk wordt beperkt, door bijvoorbeeld direct toezicht,

beveiliging(en) en dergelijke, bij langere afwezigheid.

7 Verhuur Schade ontstaan terwijl het woonschip is verhuurd.

8 Glas Schade aan glas tijdens:
– af-, aan- of verbouw van het woonschip;
– leegstand of onbewoond zijn van het woonschip;
– verplaatsing, verandering of bewerking van het glas.

9 Zonwering, antennes en Schade ontstaan door storm en neerslag aan zonwering, (schotel)antennes en (indien 
zonnecollectoren meeverzekerd) zonnecollectoren.



10 Ander gebruik woonschip Schade veroorzaakt bij elk ander gebruik van het woonschip dan aan de maatschappij is
opgegeven of bij gebruik voor een ander doel dan door de wet is toegestaan.

11 Niet nakomen Schade indien verzekerde een in de polis genoemde verplichting niet is nagekomen.
verplichtingen

Artikel 4 Verzekerde bedragen

1 Woonschip Dit artikel is alleen van toepassing indien door het vermelden van een indexcijfer in de polis
Index is aangegeven dat de verzekering van het woonschip op indexvoorwaarden geschiedt.

Jaarlijks wordt per de contractsvervaldatum het verzekerde bedrag en als gevolg daarvan de
premie verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste indexcijfer voor
bouwkosten. Dit cijfer wordt jaarlijks bepaald door door de maatschappij te benoemen
deskundigen. Het peil van de bouwkosten op de datum van ingang van deze verzekering of
van omzetting op indexvoorwaarden, is uitgedrukt in het in de polis of op de premienota
vermelde indexcijfer.

Einddatum index/ De indexering zal voor het laatst plaatsvinden op de datum die in de polis is vermeld als
Herbouwwaarde 'Einddatum indexering'. Het bij de laatste indexering vastgestelde verzekerde bedrag voor het 
woonschip woonschip zal vanaf die datum gelden als het verzekerde bedrag voor het woonschip. 

Per gelijke datum is het bepaalde in de polis omtrent herbouwwaarde komen te vervallen.

2 Inboedel Het verzekerde bedrag voor inboedel en als gevolg daarvan de premie, wordt jaarlijks per de
Index contractsvervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatste

door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer van woninginboedels.
Het peil van de nieuwwaardeprijzen op de datum van ingang van deze verzekering of van
omzetting op indexvoorwaarden, is uitgedrukt in het in de polis of op de premienota vermelde
indexcijfer.

Artikel 5 Schade

1 Verplichtingen bij schade Bij schade is verzekerde verplicht:
1 de schade zoveel mogelijk te beperken;
2 van iedere gebeurtenis, waarbij het verzekerde object direct of indirect was betrokken en

waaruit voor de maatschappij een verplichting tot vergoeding van schade zou kunnen
voortvloeien, ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur na die gebeurtenis - resp. 
het tijdstip, waarop de gebeurtenis te zijner kennis is gekomen - mededeling te doen aan
de maatschappij onder vermelding van een zo volledig mogelijke omschrijving van het
gebeurde en de ontstane schade; 

3 een schriftelijke schade-aangifte in te dienen op een daarvoor bij de maatschappij in
gebruik zijnd formulier;

4 alle relevante gegevens en bewijsstukken te verstrekken welke de maatschappij of de door
haar aangestelde deskundige nodig acht;

5 aanwijzigingen van de maatschappij of de door haar aangestelde deskundige op te volgen
en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking te verlenen;

6 het verhaalsrecht op derden te waarborgen en in ieder opzicht mee te werken opdat de
maatschappij de schade kan verhalen; 

7 ingeval van diefstal of enig ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
8 de maatschappij op diens verzoek het eigendom over te dragen van zaken, die door

diefstal of verduistering verloren zijn gegaan en waarvoor de maatschappij aan verzekerde
uitkering doet of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in het bezit van de
maatschappij, dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem overdragen,
tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag (onder aftrek van de kosten van
herstel van de eventueel sinds de diefstal of de verduistering ontstane schade).

2 Verplichtingen bij 1 de verzekerden dienen alle stukken die betrekking hebben op een schade, zoals 
wettelijke aansprakelijkstellingen, straf- en civiele dagvaardingen en dergelijke ten spoedigste en 
aansprakelijkheid onbeantwoord aan de maatschappij door te zenden;

2 de maatschappij 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. De maatschappij kan verzekerde niet verplichten tegen het gewezen vonnis
hoger beroep aan te tekenen;

3 de verzekerde die door de benadeelde in rechte wordt aangesproken tot vergoeding van
schade is verplicht de feitelijke leiding van het proces over te laten aan de maatschappij
en de door deze aangewezen raadsman alle benodigde volmachten te verlenen; 

4 uitsluitend de maatschappij is gerechtigd, vorderingen van benadeelde 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 e.d.
De verzekerden zijn verplicht zich daarvan te onthouden. 
De terzake door de maatschappij genomen beslissingen zijn voor hen bindend.

3 Experts De schade wordt in onderling overleg of door een door de maatschappij ingeschakelde expert
geregeld. Bij verschil van mening over het schadebedrag of de wijze van ontstaan van de
schade heeft de verzekerde het recht om voor eigen rekening tegenover de deskundige van
de maatschappij zelf ook een deskundige aan te wijzen. Bij verschil van mening tussen de
beide deskundigen zullen deze tezamen een derde deskundige benoemen. Deze zal, na de
beide deskundigen opgeroepen en gehoord te hebben, binnen de grenzen der beide taxaties
het schadebedrag en, indien nodig de wijze van ontstaan van de schade, bindend vaststellen.
Zijn kosten worden door de maatschappij gedragen. 

4 Schaderegeling en 1 Indien ingeval van schade het verzekerde woonschip wordt gerepareerd, worden - met 
schadevergoeding terzijdestelling van hetgeen daaromtrent in de wet is geregeld - de reparatiekosten 
woonschip vergoed, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag, onder aftrek

van een veronderstelde verbetering nieuw voor oud.
De maatschappij heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten op te schorten zolang
de schade niet deugdelijk is gerepareerd. 
De maatschappij dient in de gelegenheid te worden gesteld de reparatie te controleren.



2 Indien ingeval van schade het verzekerde object:
– niet kan worden gerepareerd;
– niet wordt gerepareerd, hoewel dat mogelijk is;
– uit de macht van de verzekerde is geraakt en terugverkrijging niet binnen redelijke

termijn is te verwachten; wordt, tot ten hoogste de verzekerde som en met
terzijdestelling van de wettelijke regelingen, de waarde van het verzekerde woonschip
direct voor de schade vergoed.
Indien het verzekerde woonschip niet kan worden gerepareerd en in de polis
uitdrukkelijk is bepaald dat de verzekering geschiedt op basis van herbouwwaarde
wordt, tot ten hoogste de verzekerde som en met terzijdestelling van de wettelijke
regelingen, de herbouwwaarde van het verzekerde woonschip vergoed. 
Zie tevens artikel 4.1 einddatum index/herbouwwaarde woonschip.
Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor herbouw, in
dezelfde soort en kwaliteit, van het verloren gegane woonschip.

3 Op de vergoeding wordt in mindering gebracht de waarde van de restanten:
– van de vervangen onderdelen bij toepassing van de regeling in artikel 5.4.1.;
– van het verzekerde woonschip bij toepassing van de regeling in artikel 5.4.2. 
De herbouwwaarderegeling is niet van toepassing op:
– drijvende terrassen;
– meerpalen;
– steigers;
– zonnecollectoren;
– aggregaten;
– aan de wal geplaatste schuurtjes/garages (inclusief leidingen);
– de eventueel aanwezige voortstuwingsinstallatie.

5 Schaderegeling en Schade zal ter keuze van de maatschappij worden vergoed:
schadevergoeding glas – in glas van dezelfde soort en kwaliteit, dat wil zeggen dat de ruiten worden hersteld in de

toestand waarin zij voor het breken waren;
– in geld, dat wil zeggen de kostprijs van het glas van dezelfde soort en kwaliteit,

vermeerderd met de inzetkosten.

Verzekerde mag schade zonder voorkennis van de maatschappij tot 1 50,- door een ter
plaatse gevestigde glashandelaar laten herstellen. 

6 Schaderegeling en Tenzij uit de polis blijkt dat de inboedel naar dagwaarde is verzekerd en behoudens het hierna
schadevergoeding bepaalde, wordt de schade vastgesteld naar nieuwwaarde. 
Inboedel Terzake gelden de volgende bepalingen:

1 Nieuwwaarde
Bij de bepaling van de schade naar nieuwwaarde wordt de omvang van de schade gesteld
op het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde onmiddellijk voor de schade
en van de restanten onmiddellijk na de schade of, indien dit minder is, op het bedrag van
de herstelkosten, eventueel vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door
de reparatie niet opgeheven waardevermindering.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor het evenement nodig
zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

2 Dagwaarde
Als de inboedel niet verzekerd is naar nieuwwaarde wordt de schade vergoed op basis van
dagwaarde.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door de veroudering of slijtage. 
Voor de volgende zaken wordt altijd uitgegaan van de dagwaarde:
– zaken, waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedraagt dan 40% van de

nieuwwaarde;
– zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor ze bestemd waren;
– aanhangwagens, caravans, vaartuigen en motorrijtuigen alsmede de daarbij behorende

onderdelen en accessoires.
3 Kostbare- en zeldzame zaken

Voor zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde zoals kostbaarheden,
kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen (waaronder postzegels en munten) zal
vergoeding plaatsvinden op basis van de waarde die op grond van hun zeldzaamheid door
deskundigen daaraan wordt toegekend.

Ingeval van schade aan de inboedel vergoedt de maatschappij tot maximaal het in de polis
genoemde verzekerde bedrag voor de inboedel. 

7 Onderverzekering Bij onderverzekering wordt de schadevergoeding slechts verleend naar verhouding van het
verzekerde bedrag tot de volle waarde. 
Indien op deze polis meerdere bedragen verzekerd zijn, geldt het bovenvermelde per
verzekerd onderdeel.

8 Elders lopende Indien de gevolgen van een gebeurtenis door een elders gesloten verzekering geheel of 
verzekering gedeeltelijk zijn gedekt of zouden zijn gedekt als deze verzekering niet bestond, is de

maatschappij slechts tot uitkering verplicht voor zover de schade het bedrag te boven gaat 
dat uit hoofde van de elders ten behoeve van de verzekerde gesloten verzekeringen wordt
uitgekeerd, indien deze verzekering niet bestond. 

9 Verlies van recht op 1 De verzekerde die bij de schade opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt heeft geen recht 
schadevergoeding op schadevergoeding. 

2 De maatschappij zal, indien een schade niet is gedekt, daarvan aan een verzekerde
schriftelijk mededeling doen. Elk recht op uitkering vervalt als niet binnen een jaar na 
deze mededeling een rechtsvordering tegen de maatschappij is ingesteld. 

10 Subrogatie en overdracht Door het ontvangen van schadevergoeding gaan de rechten van de verzekerde tegen een 
verhaalsrecht derde, die de schade veroorzaakte op de maatschappij over. De eigendomsrechten op het

verzekerde object, dat door diefstal verloren is gegaan, zullen door verzekerde ingeval van
schadevergoeding aan de maatschappij worden overgedragen (artikel 5.1.8.).



Artikel 6 Premie

1 Premiebetaling 1 Premie, waarin begrepen kosten en eventueel assurantiebelasting, is op de vervaldag bij
vooruitbetaling verschuldigd. Indien de premie niet binnen 30 dagen na de vervaldag
volledig is voldaan, biedt de verzekering, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig
is, geen dekking meer.

2 Verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. De dekking wordt weer van kracht
om 12 uur 's middags van de dag, volgend op die waarop de verschuldigde premie is
aangeboden en door de maatschappij is aanvaard. Gebeurtenissen die zich hebben
voorgedaan gedurende de periode waarin de verzekering geen dekking bood, blijven
echter van de dekking uitgesloten.

3 De maatschappij is gerechtigd de verzekering met een opzegtermijn van 14 dagen te
beëindigen gedurende de periode dat verzekeringnemer nalatig is de premie volledig te
betalen.

2 Premierestitutie Verzekeringnemer heeft recht op een naar redelijkheid vast te stellen restitutie van premie
over de nog niet verstreken verzekeringstermijn:
– bij tussentijdse beëindiging door de maatschappij anders dan wegens (een poging tot)

opzettelijke misleiding van de maatschappij.
– bij tussentijdse beëindiging omdat het verzekerd belang is komen te vervallen als gevolg

van overlijden of (r)emigratie.
Restitutie vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan 1 10,- bedraagt.

3 Herziening van premie Indien de maatschappij zijn tarieven of voorwaarden voor een onderdeel van dezelfde soort 
en voorwaarden als deze verzekering omvat, herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, kan hij

de aanpassing vorderen van dat onderdeel aan die nieuwe tarieven en voorwaarden met
ingang van de eerste premievervaldatum na de invoer van de wijzigingen. De maatschappij
deelt de aanpassing mee aan de verzekeringnemer, eventueel op de prolongatiestukken.
De verzekeringnemer kan de aanpassing, indien deze leidt tot hogere premie en/of beperking
van de voorwaarden, weigeren uiterlijk tot het einde van een termijn van 14 dagen na de
premievervaldatum. Indien de verzekeringnemer van dit recht gebruik maakt, eindigt dat
onderdeel van de verzekering op de premievervaldatum of op het tijdstip van de weigering
indien deze daarna plaatsvindt. Indien de verzekeringnemer van dit recht geen gebruik maakt
wordt hij geacht de aanpassing te aanvaarden.

Artikel 7 Looptijd van de verzekering

1 Duur en beëindiging 1 De verzekering is aangegaan voor de contractsduur die in de polis is aangegeven. De
contractsduur wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de in de polis aangegeven
termijn, tenzij de verzekering overeenkomstig het hieronder bepaalde is beëindigd.

2 De verzekeringnemer heeft het recht de verzekering per de contractsvervaldatum op te
zeggen, mits dit geschiedt per aangetekende brief aan de maatschappij en met
inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.
De verzekeringnemer kan zijn opzegging tot de contractsvervaldatum herroepen.
In dat geval wordt de opzegging geacht nooit te hebben plaatsgevonden.

3 De maatschappij heeft het recht de verzekering per aangetekende brief aan de
verzekeringnemer op te zeggen:
– na een schade met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen, maar uiterlijk

tot 3 weken na de betaling of de afwijzing van de schade;
– met inachtneming van een termijn van tenminste 8 dagen, indien verzekerde een

onderzoek van het woonschip door deskundigen van de maatschappij weigert of nalaat
de door de maatschappij noodzakelijk geachte verbeteringen binnen de daarvoor
gegeven termijn aan te brengen;

– door een schriftelijke opzegging van de maatschappij -ook tussentijds- mits zij daarbij
een termijn van tenminste 30 dagen in acht heeft genomen;

– met onmiddellijke ingang, indien in geval van schade opzettelijk onjuiste gegevens zijn
verstrekt.

Artikel 8 Eigendomsovergang

Zonder nadere overeenkomst gaan de rechten uit deze verzekering niet over op de nieuwe
verkrijger van het woonschip en eindigt de verzekering bij eigendomsovergang.

Artikel 9 Abandonnement

Uitdrukkelijk wordt hierbij bepaald dat het woonschip en de inboedel onder geen beding aan
de maatschappij kunnen worden geabandonneerd.

Artikel 10 Algemene informatie

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.

2 Persoonsgegevens De bij de aanvraag van een verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader
over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij 
(of, als de verzekering loopt via een gevolmachtigd agent: de gevolmachtigd agent) gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde registratie bij de Registratiekamer is
gedaan op 29 juni 1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij de maatschappij.

3 Toepasselijk recht en Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
klachteninstanties Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men zich, behalve 

tot de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, 
wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN  's-Gravenhage.


