Bijzondere voorwaarden Woonschepenverzekering
Art. 1 Begripsomschrijvingen
1. Verzekerden
- de verzekeringnemer;
- degene die door de verzekeringnemer uitdrukkelijk of stilzwijgend is gemachtigd van het woonschip gebruik te maken.
2. Woonschip
Onder woonschip wordt verstaan het in het polisblad omschreven woonschip inclusief toebehoren, zoals de opbouw,
de loopplanken, de meerkabels en de met het schip
verbonden elektrische
leidingen.
Tenzij
uitdrukkelijk
meeverzekerd, wor-den niet tot het woonschip gerekend:
meerpalen, steigers, afhouders, de tot voortstuwing van het
woonschip aanwezige motoren inclusief schroefas en
schroef, alsmede aan de wal geplaatste bergingen.
3. Inboedel
Alle tot de particuliere huishouding behorende roerende zaken
met inbegrip van lijfsieraden, zonweringen, antennes, alsmede brom- en snorfietsen.
Onder inboedel wordt niet verstaan:
- andere motorrijtuigen dan brom- en snorfietsen, aanhangwagens, caravans en vaartuigen, alsmede losse onderdelen en accessoires daarvan;
- geld en geldswaardig papier.
4. Lijfsieraden
Onder lijfsieraden wordt verstaan sieraden (inclusief horloges),
die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit (edel)metaal,
gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke
stoffen, alsmede parels.
Onder lijfsieraden wordt niet verstaan (vul)pennen, aanstekers, brillen en dergelijke.
5. Geld en geldswaardig papier
Onder geld wordt verstaan het door een nationale overheid
als wettig betaalmiddel in omloop gebrachte geld in munten
en bankbiljetten.
Onder geldswaardig papier wordt verstaan alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde
wordt toegekend, met inbegrip van blanco cheques, betaalpassen en chipcards.
6. Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken
van dezelfde soort en kwaliteit.
7. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
8. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende
voorvallen ten gevolge waarvan schade is ontstaan.
De definities met betrekking tot de betekenis van de in deze
verzekeringsvoorwaarden voorkomende begrippen als brand,
ontploffing, storm en luchtvaartuigen zijn vermeld in de
Algemene voorwaarden onder ‘Nadere omschrijvingen’.
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Art. 2 Grondslag van de verzekering
De door verzekeringnemer aan de Maatschappij verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen - in welke vorm dan ook alsmede de door de Maatschappij, eventueel door middel van
een inspec-tie, verkregen gegevens vormen de grondslag van
deze verzeke-ringsovereenkomst en worden geacht daarmee één
geheel uit te maken.

Art. 3 Gebruik van het woonschip
De verzekering geschiedt onder het uitdrukkelijke beding dat het
woonschip:
- uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt;
- doorlopend is bewoond.
De verzekering blijft niettemin van kracht indien het woonschip
bij uitzondering gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen niet is bewoond. Is het woonschip langer dan 30
dagen achtereen onbewoond, dan blijft de verzekering uitsluitend
van kracht ten aanzien van de zich tijdelijk buiten het woonschip
bevindende zaken overeenkomstig artikel 6 sub D.

Art. 4 Geldigheidsgebied
De verzekering is binnen Nederland van kracht tijdens liggen op
de vaste ligplaats zoals op het polisblad genoemd, alsmede
tijdens hellingen, dokken, repareren, verbouwen en verhalen gesleept of op eigen kracht -, mits verzekerde de Maatschappij
vooraf van het verhalen in kennis stelt en de door haar terzake
gegeven aan-wijzingen opvolgt.

Art. 5 Omschrijving van de dekking woonschip
A. Dekkingsomvang
De verzekering geeft dekking voor schade door verlies of beschadiging van het woonschip, tot ten hoogste het op het
polisblad genoemde verzekerde bedrag, door:
1. een van buiten komend onheil;
2. brand, ontploffing, ook indien deze zijn veroorzaakt door
eigen gebrek, zelfontbranding en blikseminslag;
3. storm;
4. diefstal, verduistering en vermissing van het gehele
woon-schip of onderdelen daarvan.
B. Uitbreidingen
Boven het voor het woonschip verzekerde bedrag en tot een
maximum van 25% daarvan voor elk hierna omschreven onderdeel afzonderlijk, wordt per gedekte gebeurtenis vergoeding verleend voor:
1. Bewaking en slepen:
de kosten van noodzakelijke bewaking en vervoer van het
woonschip naar en van de dichtstbijzijnde geschikte herstelplaats;
2. Lichtings- en opruimingskosten:
de lichtings- en opruimingskosten, na totaal verlies van
het woonschip of een daarmee gelijk te stellen schade,
indien verzekerde op grond van wet of overeenkomst is
gehouden tot opruiming van het woonschip of de restanten daarvan.

Art. 6 Omschrijving van de dekking inboedel
A. Dekkingsomvang
De verzekering geeft dekking voor schade door verlies of beschadiging van de in het woonschip aanwezige inboedel, tot
ten hoogste het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag, door:
1. een van buiten komend onheil, overkomen aan het woonschip, mits redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
het evenement naar zijn aard en omvang het verlies of de
beschadiging van de verzekerde inboedel heeft
2. brand, ontploffing, ook als deze het gevolg zijn van een eigen
gebrek, alsmede blikseminslag;

3. storm;
4. overspanning en/of inductie als gevolg van bliksem, toegebracht aan tot de inboedel behorende apparatuur/installaties;
5. schroeien, zengen en smelten;
6. water en stoom, onvoorzien gestroomd uit binnen het
woonschip gelegen leidingen en installaties van de wateren warmwatervoorziening of centrale verwarming en daarop aangesloten toestellen en onderdelen, als gevolg van
springen door vorst, breuk, verstopping of ander
plotseling optredend defect, met uitzondering van schade
door het terugstromen via afvoerleidingen;
7. water, onvoorzien gestroomd uit aquaria en waterbedden
door breuk of defect daarvan;
8. binnengedrongen neerslag (regen, hagel, sneeuw en smeltwater), mits dit binnendringen niet is te wijten aan onachtzaamheid van verzekerde;
9. olie, onvoorzien gestroomd uit op de schoorsteen van het
woonschip aangesloten verwarmingsinstallatie(s) met bijbehorende vaste leidingen en tanks;
10.rook en roet, plotseling uitgestoten door op de
schoorsteen van het woonschip aangesloten verwarmingsinstallatie(s);
11.afpersing en gewelddadige beroving;
12.diefstal of verduistering van het gehele woonschip alsmede diefstal na braak aan afgesloten ruimten van het
woonschip;
13.vandalisme, door iemand die wederrechtelijk het woonschip is binnengedrongen.
B. Uitbreidingen
1. Boven het voor de inboedel verzekerde bedrag en tot een
maximum van 10% daarvan voor elk hierna omschreven
onderdeel afzonderlijk wordt, per gedekte gebeurtenis volgens sub A. vergoeding verleend voor:
1.1 opruimingskosten;
1.2 noodzakelijk te maken kosten van hotel of pension alsmede van vervoer en opslag van de geredde inboedel,
doordat het woonschip onbewoonbaar is geworden;
1.3 schade door verlies of beschadiging van uitsluitend
aan boord van het woonschip aanwezige inboedelzaken van derden (anderen dan de gezinsleden), mits
ver-zekerde tot schadevergoeding is gehouden en
voorts voorzover niet of niet voldoende door een
andere ver-zekering gedekt.
2. Boven het voor de inboedel verzekerde bedrag wordt, tot
een maximum van € 455,- per gedekte gebeurtenis volgens sub A., vergoeding verleend voor het in het woonschip aanwezige en aan verzekerde toebehorende:
2.1 geld en geldswaardig papier, met dien verstande
dat voor blanco cheques, betaalpassen en chipcards geen
hogere vergoeding zal worden verleend dan het volgens de voorwaarden van de uitgevende instantie geldende standaard eigen risico bij naleving van de door
die instantie uitgevaardigde voorschriften;
2.2 gereedschap voor de uitoefening van een beroep in
loondienst, voorzover door de werkgever niet of niet
voldoende elders verzekerd.

C. Beperkingen
1. Voor de vergoeding van verlies of beschadiging van lijfsieraden, als gevolg van diefstal na braak aan het woonschip, geldt een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis.
Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt
het bedrag van € 2.500,- naar verhouding van de
verzeker-de bedragen verminderd. Deze beperking geldt
niet indien lijfsieraden, blijkens vermelding op het
polisblad voor een afzonderlijk bedrag zijn meeverzekerd.
2. Voor brom- en snorfietsen, die zich buiten het woonschip
elders binnen Nederland bevinden, blijft de dekking beperkt tot schade door brand, ontploffing en blikseminslag.
3. De dekking voor schade door diefstal en vandalisme, zoals
omschreven in sub A. 12 is niet van kracht tijdens verblijf
van het woonschip op de helling, de werf of in het dok.
4. Indien het woonschip een vaste ligplaats heeft binnen één
van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht) gelden ten aanzien van de inboedel de
volgende bijzondere bepalingen:
a. Voor diefstal van audiovisuele- en computerapparatuur wordt een maximum vergoeding verleend van
€ 2.500,-, tenzij een extra bedrag is meeverzekerd. Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen wordt
het bedrag van € 2.500,- naar verhouding van de verzekerde bedragen verminderd.
Onder genoemde apparatuur is te verstaan:
- alle beeld-, geluids-, ontvangst-, en zendapparatuur,
zoals radio’s, cd-spelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette, en videorecorders;
- alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en
spelcomputers;
- alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals cd’s,
banden ,cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden.
b. Voor elke op grond van de voorwaarden vastgestelde
schade voor diefstal en/of braak geldt, eerst na toepassing van de van kracht zijnde maxima, een eigen
ri-sico van € 225,- per gebeurtenis. Dit eigen risico
geldt niet voor schade door diefstal na braak aan een
goed afgesloten auto.
D. Verblijf inboedel elders
De inboedelzaken, die zich tijdelijk, doch niet langer dan ten
hoogste 3 maanden achtereen, buiten het woonschip elders
in Nederland bevinden, zijn verzekerd als volgt:
1. in permanent bewoonde woningen, van steen gebouwd
met harde dekking: tegen alle in artikel 6.A genoemde evenementen;
2. in andere gebouwen: tot maximaal 10% van het voor de
inboedel verzekerde bedrag tegen alle in artikel 6.A genoemde evenementen, echter voor wat betreft diefstal en
vandalisme alleen na sporen van braak aan het gebouw;
3. buiten gebouwen:
3.1 tot maximaal 10% van het voor de inboedel verzekerde bedrag tegen brand, brandblussing en ontploffing;
en bovendien
3.2 in goed afgesloten auto’s tot maximaal € 230,- per
gebeurtenis tegen diefstal na sporen van braak aan de
auto.

Art. 7 Hulplonen en andere kosten
(woonschip en inboedel)
Boven de voor het woonschip en de inboedel verzekerde bedragen en tot een maximum van 25% van de som daarvan, wordt
tevens vergoeding verleend voor de door verzekerde te betalen
hulplonen, bergings-, reddings-, en andere kosten, welke met
goedkeuring van de Maatschappij of in redelijkheid zijn gemaakt,
ter voorkoming of vermindering van schade.

Art. 8 Berging op de wal
Indien de verzekering, blijkens vermelding op het polisblad,
mede van kracht is voor een berging op de wal en de zich daarin
be-vindende inboedelzaken, is daarvoor de navolgende dekking
van toepassing.
Dekking wordt verleend voor schade aan, door:
A. Opstal van de berging
1. brand, ontploffing, ook indien deze het gevolg zijn van een
eigen gebrek en blikseminslag;
2. storm;
3. luchtvaartuigen;
4. braak aan de opstal.
B. Inboedelzaken in de berging
1. de onder A 1 t/m 3 genoemde gebeurtenissen;
2. diefstal na (sporen van) braak aan de opstal van de berging.
Voor genoemde objecten blijven de overige verzekeringsvoorwaarden, voor zover toepasselijk, onverminderd van kracht.

Art. 9 Uitsluitingen
A. Van de verzekering is uitgesloten, schade:
1. die voor verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van
zijn handelen of nalaten;
2. indien verzekerde zijn verplichtingen uit hoofde van de
voorwaarden niet is nagekomen;
3. die het gevolg is van aan verzekerde te verwijten onvoldoende zorg voor en/of onvoldoende onderhoud van de
verzekerde objecten;
4. ontstaan terwijl de verzekerde objecten worden gebruikt
voor een ander doel dan aan de Maatschappij is opgegeven;
5. ontstaan tijdens verhuur van het woonschip zonder dat dit
uitdrukkelijk met de Maatschappij is overeengekomen;
6. aan zonweringen en buitenantennes, ten gevolge van
neerslag en storm;
7. door waardevermindering alsmede door geldelijk nadeel
wegens het niet kunnen gebruiken van het verzekerde;
8. bestaande uit (herstelkosten wegens) slijtage alsmede
door geleidelijke inwerking van weersinvloeden, licht,
vocht-, bodem-, water- en luchtverontreiniging, tenzij als
gevolg van een gedekte gebeurtenis;
9. aan enig belang ten behoeve waarvan een speciale
verzekering,
zoals een glas-, rijwiel-, bromfiets-,
kostbaar-heden-, computer- of elektronicaverzekering is
afgesloten, ongeacht op welk tijdstip;
10.als gevolg van misbruik van een pasje met pincode.
B. De onder 1 t/m 4 genoemde uitsluitingen gelden niet voor de
verzekeringnemer die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben
voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs
niets valt te verwijten.

Art. 10 Schadevergoeding
In afwijking van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, geldt
het navolgende:
A. Berekening van de schadevergoeding
Voor de berekening en vaststelling van de schadevergoeding
geldt het hierna volgende.
1. Woonschip
Het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag wordt
voor de gehele duur van de verzekering aangenomen als
de met wederzijds goedvinden getaxeerde waarde van het
woonschip.
Een schade, ontstaan door een gedekte gebeurtenis, zal op
de volgende basis worden vergoed:
a. indien in geval van beschadiging het woonschip kan
worden gerepareerd, worden de reparatiekosten
vergoed, zonder aftrek wegens verbetering oud tot
nieuw, echter met dien verstande dat voor onderdelen
en toebehoren welke kennelijk aan slijtage onderhevig
zijn, een redelijke aftrek nieuw voor oud zal worden
toegepast.
b. in geval van totaal verlies wordt het verzekerde bedrag van het woonschip vergoed. Van totaal verlies is
sprake indien:
- reparatie naar het oordeel van deskundige(n), als
genoemd in sub a., niet mogelijk is;
- de reparatiekosten meer bedragen dan 75% van het
voor het woonschip verzekerde bedrag;
- het woonschip uit de macht van verzekerde is geraakt en terugverkrijging niet mogelijk is.
Op het bedrag van de schadevergoeding worden de waarde
van de eventuele restanten en het eventueel op het polisblad
vermelde eigen risico in mindering gebracht. Na schade blijft
het verzekerde bedrag voor de duur van de verzekering gehandhaafd.
Indien een door deze verzekering gedekte schade aan het
woonschip eveneens door één of meer elders gesloten verzekeringen - al dan niet van oudere datum - geheel of gedeeltelijk is gedekt of zou zijn gedekt.
Indien de onderhavige verzekering niet bestond, is de Maatschappij slechts tot uitkering gehouden voorzover de schade
het bedrag te boven gaat dat uit hoofde van elders gesloten
verzekering(en) wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd indien
de onderhavige verzekering niet bestond.
2. Inboedel
Schadevergoeding geschiedt op basis van nieuwwaarde
van de verzekerde zaken. De vergoeding van schade wordt
vastgesteld als volgt:
a. in geval van verlies of onherstelbare beschadiging: de
nieuwwaarde, onder aftrek van de waarde van de
eventuele restanten;
b. in geval van herstelbare beschadiging: het laagste bedrag van de navolgende berekeningen:
- het verschil tussen de nieuwwaarde van het beschadigde object onmiddellijk voor de gebeurtenis
en de restantwaarde onmiddellijk daarna;
of
- de reparatiekosten, eventueel vermeerderd met een
bedrag voor een door de schade veroorzaakte en
door de reparatie niet opgeheven waardevermindering. In totaal zal echter geen hogere vergoeding
worden verleend dan de nieuwwaarde van het gerepareerde object.

De regeling voor schadevergoeding naar nieuwwaarde geldt
niet voor:
- zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij
bestemd waren;
- zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40%
van de nieuwwaarde;
- zaken, die verzekerde uit hoofde van huur of lease onder
zijn berusting heeft;
- antenne-installatie(s) en zonweringen;
- brom- en snorfietsen; in welke gevallen de schadevergoeding wordt berekend naar dagwaarde.
Voor kunstvoorwerpen, antiquiteiten en verzamelingen zal als
waarde gelden de waarde, die daaraan op grond van hun zeldzaamheid door deskundigen wordt toegekend.
Schadevergoeding geschiedt, voor alle verzekerden tezamen,
tot ten hoogste het voor de inboedel verzekerde bedrag.
In geval van onderverzekering wordt slechts schadevergoeding verleend naar verhouding van het verzekerde bedrag tot de werkelijke waarde van de inboedel onmiddellijk
voor de gebeurtenis en tot de eventueel geldende maximum
vergoeding(en). Indien meerdere verzekeringen voor de
inboe-del van kracht zijn zal uit hoofde van deze verzekering
nimmer meer worden vergoed dan een evenredig aandeel in
de totale schade, dan wel in de eventueel van toepassing
zijnde maxi-mum vergoeding(en).
B. Diefstal, verduistering, vermissing
In geval van verlies door diefstal, verduistering of vermissing
kan de verzekerde eerst recht op schadevergoeding doen
gel-den indien de verdwenen objecten niet binnen 30 dagen
na
aangifte bij de politie kunnen worden terug verkregen.
Schadevergoeding voor de verdwenen objecten wordt verleend nadat verzekerde de eigendomsrechten daarvan aan de
Maatschappij heeft overgedragen. Indien de objecten na de
genoemde termijn van 30 dagen alsnog worden teruggevonden kan de verzekerde de eigendom daarvan desgewenst terug verkrijgen tegen terugbetaling van het bedrag dat door
de Maatschappij voor schadevergoeding werd uitgekeerd,
onder
aftrek van de kosten van herstel van eventuele beschadigingen, tijdens de verdwijning ontstaan.

C. Uitkering van de schadevergoeding
De uitkering van de schadevergoeding zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen zes weken nadat alle op het schadegeval betrekking hebbende bescheiden
de Maatschappij hebben bereikt, de schadevergoedingsplicht
door haar is erkend en de partijen tot overeenstemming zijn
gekomen.
In geval van schade aan zaken van derden behoudt de Maatschappij zich het recht voor om vergoeding daarvan rechtstreeks aan deze derden uit te keren.
D. Abandonnement
Verzekeringnemer zal ingeval van schade geen afstand van
het verzekerde kunnen doen ten behoeve van de Maatschappij.

Art. 11 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Op deze verzekering zijn mede van toepassing alle bepalingen
van de Algemene voorwaarden van de Maatschappij voorzover
niet door haar aard daartoe ongeschikt en niet in deze
voorwaarden daarvan is afgeweken.

