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Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de
Algemene Voorwaarden en de Algemene
Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten
wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal
aanvullende begrippen leggen wij in het eerste artikel van
deze verzekering uit.

Inhoud

Algemeen
Artikel 1  Aanvullende begripsomschrijvingen
Artikel  2  Geldigheidsgebied
Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen
De aansprakelijkheidsdekking
Artikel  4  Omvang van de dekking
Artikel  5  Aanvullende uitsluitingen
Artikel 6 Schaderegeling met benadeelden
De Brand dekking
Artikel 7 Omvang van de dekking
Artikel 8 Dekking boven het verzekerde bedrag
Artikel 9 Bijzondere uitsluitingen
De Brand/inbraak dekking
Artikel 10 Omvang van de dekking
Artikel 11 Dekking boven het verzekerde bedrag
Artikel 12 Bijzondere uitsluitingen
De Cascodekking
Artikel  13  Omvang van de dekking voor schade aan

het woonschip
Artikel  14  Omvang van de dekking voor schade aan

de inboedel
Artikel 15 Omvang van de dekking voor schade aan

glas
Artikel 16 Dekking boven het verzekerde bedrag
Artikel 17 Bijzondere uitsluitingen
Schade
Artikel  18 Vaststelling van de waarde bij totaal verlies
Artikel 19 Vrijheid van reparatie
Artikel  20  Vergoeding van de schade
Artikel  21  Regelingen in geval van verlies
Premie
Artikel  22  Premievaststelling
Artikel  23  Terugbetaling van premie

Algemeen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen
In deze Bijzondere Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens
waardevermindering door veroudering of slijtage.

2. Gebeurtenis
Een voorval of een reeks van met elkaar verband
houdende voorvallen ten gevolge waarvan schade is
ontstaan.

3. Inboedel
De roerende zaken, behorende tot een particuliere
huishouding aan boord van het woonschip en - indien
uitdrukkelijk meeverzekerd - in de schuurtjes en in de
overige op de wal geplaatste bouwsels. Uitgezonderd
zijn:

a. geld- en geldswaardige papieren;
b. motorrijtuigen (behalve brom- en snorfietsen),

aanhangwagens, caravans en vaartuigen, inclusief
onderdelen en accessoires daarvan.

Tot de inboedel worden ook gerekend te behoren de
aan het woonschip bevestigde antennes en
zonweringen.

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

6. Schade
a. Schade aan personen

Letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend,
met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

b. Schade aan zaken Beschadiging en/of vernietiging
en/of verloren gaan van roerende en/of onroerende
zaken van anderen dan de verzekerde(n), met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

7. Verzekerde
a. De verzekeringsnemer;
b. de eigenaar van het verzekerde woonschip en

degene die het verzekerde woonschip met
toestemming van de eigenaar gebruikt;
en voor de verzekering van de inboedel:

c. degene met wie de verzekeringsnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont;

d. de minderjarige inwonende kinderen van
verzekeringsnemer of diens samenwonende partner;

8. Woonschip
Het op het polisblad omschreven woonschip inclusief
aan- en toebehoren. Niet tot het woonschip worden
gerekend de voortstuwingsinstallatie, inboedel,
antennes, meerpalen, steigers, schuurtjes en overige op
de wal geplaatste bouwsels, tenzij deze uitdrukkelijk op
het polisblad zijn vermeld.

Artikel 2 Geldigheidsgebied
De verzekering is van kracht tijdens liggen, hellingen,
dokken, repareren, verbouwen en verhalen binnen de op het
polisblad genoemde gemeente of ten hoogste 15 km
hemelsbreed van de grens daarvan.

Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen
Naast de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden zijn
opgenomen, zijn de volgende uitsluitingen van toepassing:

Geen dekking wordt verleend voor schade:
1. veroorzaakt door of verband houdende met de uitstoot,

lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige
vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een
prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of
een verontreinigende werking heeft in of op de bodem,
de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet
ondergronds(e) water(gang).

2. indien het woonschip niet uitsluitend voor bewoning
wordt gebruikt en niet doorlopend is bewoond. Deze
uitsluiting geldt niet indien het woonschip bij uitzondering
niet is bewoond, mits dit onbewoond zijn niet langer dan
30 dagen achtereen duurt.
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De aansprakelijkheidsdekking
Indien uit het polisblad blijkt dat Wettelijke Aansprakelijkheid
is verzekerd, zijn de onderstaande artikelen 4 tot en met 6
van toepassing.

Artikel 4 Omvang van de dekking
De maatschappij biedt tot het op het polisblad daarvoor
genoemde maximumbedrag per gebeurtenis dekking voor
de aansprakelijkheid van alle verzekerden tezamen voor
schade in de hoedanigheid van eigenaar of gebruiker van
het woonschip.

Artikel 5 Aanvullende uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en
in artikel 3 van deze Bijzondere voorwaarden zijn
opgenomen, geldt de volgende bepaling.

Geen dekking wordt verleend voor schade aan of verlies van
de inboedel en niet tot de uitrusting behorende zaken die
zich aan boord van het woonschip bevinden of daarin
geladen of daaruit gelost worden.

Artikel 6 Schaderegeling met benadeelden
De maatschappij belast zich met de regeling en de
vaststelling van de schade. De maatschappij heeft te allen
tijde het recht een benadeelde rechtstreeks schadeloos te
stellen en met hem schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de
belangen van de verzekerde in het oog houden.

Brand dekking
Indien uit het polisblad blijkt dat de Brand dekking van
toepassing is, zijn de onderstaande artikelen 7 tot en met 9
van kracht.

Artikel 7 Omvang van de dekking
1. Dekking voor het woonschip

Indien uit het polisblad blijkt dat het woonschip voor
Brand verzekerd is, biedt de maatschappij tot ten
hoogste het voor het woonschip verzekerde bedrag,
dekking voor brand, ontploffing, zelfontbranding en
blikseminslag, ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is
van enig eigen gebrek, eigen bederf of de aard en de
natuur van de verzekerde zaak.

2. Dekking voor de inboedel
Indien uit het polisblad blijkt dat de inboedel voor Brand
verzekerd is, biedt de maatschappij tot ten hoogste het
voor het woonschip verzekerde bedrag, dekking voor
brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag,
ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is van enig eigen
gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de
verzekerde zaak.

Artikel 8 Dekking boven het verzekerde bedrag
De maatschappij biedt, zonodig boven het voor het
verzekerde object verzekerde bedrag, doch tot maximaal dat
verzekerde bedrag, voorts dekking voor de redelijke, in
verband met een gedekte gebeurtenis gemaakte kosten van:
1. voor het woonschip

hulplonen, redding- en bergingskosten, alsmede alle
overige kosten gemaakt ter voorkoming of vermindering
van een gedekte schade tot ten hoogste het voor het
woonschip verzekerde bedrag;

2. voor de inboedel
hulplonen, redding- en bergingskosten, alsmede alle
overige kosten gemaakt ter voorkoming of vermindering
van een uit hoofde van deze inboedelverzekering
gedekte schade tot ten hoogste 25% van het voor de
inboedel verzekerde bedrag.

Artikel 9 Bijzondere uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en
in artikel 3 van deze Bijzondere voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.

Geen dekking wordt verleend voor schade:
1. ontstaan terwijl het woonschip is verhuurd dan wel voor

andere doeleinden dan permanente bewoning wordt
gebruikt;

2. ontstaan ten gevolge van onvoldoende onderhoud van
of onvoldoende zorg voor de verzekerde zaak.
Van onvoldoende zorg kan ondermeer worden
gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde zaak niet de normale
voorzichtigheid is betracht. Van normale voorzichtigheid
kan onder meer niet meer worden gesproken wanneer:
a. de verzekerde zaken onbeheerd worden

achtergelaten buiten het woonschip van verzekerde,
anders dan in een permanent bewoonde woning,
gebouwd van steen met harde dekking. Dit geldt
behoudens het geval waarin van verzekerde in
redelijkheid kon worden gevergd dat hij veiliger
maatregelen had getroffen;

b. de verzekerde in andere gevallen dan het hiervoor
genoemde niet die maatregelen heeft getroffen die
van hem onder de gegeven omstandigheden in
redelijkheid mochten worden verlangd.

3. door slijtage, enig geleidelijk op de verzekerde zaak
inwerkende invloed of enig ander eigen bederf als
natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale
gebruik van de verzekerde zaak, behoudens in geval
van brand, ontploffing, blikseminslag of kortsluiting;

4. door geleidelijke inwerking van licht en vocht.

De Brand/Inbraak dekking

Indien uit het polisblad blijkt dat de Beperkt Casco dekking
van toepassing is, zijn de onderstaande artikelen 10 tot en
met 12 van kracht.

Artikel 10 Omvang van de dekking
De maatschappij biedt, tot ten hoogste het voor de inboedel
verzekerde bedrag, dekking voor de schade aan of verlies
van de inboedel door:
1. brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag,

ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is van enig eigen
gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de
verzekerde zaak;

2. diefstal of poging daartoe, vandalisme, gewelddadige
beroving en afpersing door iemand die zich
wederrechterlijk de toegang verschaft tot de ruimte
waarin de inboedel zich bevindt door het verbreken van
afsluitingen, gepaard gaande met zichtbare
beschadigingen. Voor diefstal van lijfsieraden wordt een
maximum vergoeding verleend van ten hoogste €
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2.500,- per gebeurtenis. Indien er meer verzekeringen
op de inboedel lopen wordt dit bedrag naar verhouding
van de verzekerde bedragen verminderd, tenzij de
lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op deze polis
zijn verzekerd;

Artikel 11 Dekking boven het verzekerde bedrag
De maatschappij biedt, zonodig boven het voor het de
inboedel verzekerde bedrag, doch tot maximaal dat
verzekerde bedrag, voorts dekking voor de redelijke, in
verband met een gedekte gebeurtenis gemaakte kosten van
hulplonen, redding- en bergingskosten, alsmede alle overige
kosten gemaakt ter voorkoming of vermindering van een uit
hoofde van deze inboedelverzekering gedekte schade tot
ten hoogste 25% van het voor de inboedel verzekerde
bedrag.

Artikel 12 Bijzondere uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en
in artikel 3 van deze Bijzondere voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.

Geen dekking wordt verleend voor schade:
1. ontstaan terwijl het woonschip is verhuurd dan wel voor

andere doeleinden dan permanente bewoning wordt
gebruikt;

2. ontstaan ten gevolge van onvoldoende onderhoud van
of onvoldoende zorg voor de verzekerde zaak.
Van onvoldoende zorg kan ondermeer worden
gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde zaak niet de normale
voorzichtigheid is betracht. Van normale voorzichtigheid
kan onder meer niet meer worden gesproken wanneer:
a. de verzekerde zaken onbeheerd worden

achtergelaten buiten het woonschip van verzekerde,
anders dan in een permanent bewoonde woning,
gebouwd van steen met harde dekking. Dit geldt
behoudens het geval waarin van verzekerde in
redelijkheid kon worden gevergd dat hij veiliger
maatregelen had getroffen;

b. de verzekerde in andere gevallen dan het hiervoor
genoemde niet die maatregelen heeft getroffen die
van hem onder de gegeven omstandigheden in
redelijkheid mochten worden verlangd.

3. door slijtage, enig geleidelijk op de verzekerde zaak
inwerkende invloed of enig ander eigen bederf als
natuurlijk gevolg van de gewone werking en het normale
gebruik van de verzekerde zaak, behoudens in geval
van brand, ontploffing, blikseminslag of kortsluiting;

4. door geleidelijke inwerking van licht en vocht.

De cascodekking
Indien uit het polisblad blijkt dat de Casco dekking van
toepassing is, zijn de onderstaande artikelen 13 tot en met
17 van kracht.

Artikel 13 Omvang van de dekking voor schade aan het
woonschip
De maatschappij biedt, tot ten hoogste het voor het
woonschip verzekerde bedrag, dekking voor de schade aan
of verlies van het woonschip door:
1. brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag,

ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is van enig eigen
gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur van de
verzekerde zaak;

2. diefstal, vermissing en verduistering van het woonschip
of de onderdelen daarvan;

3. enig ander van buiten komend onheil.

Artikel 14 Omvang van de dekking voor schade aan de
inboedel
1. De maatschappij biedt, tot ten hoogste het voor de

inboedel verzekerde bedrag, dekking voor de schade
aan of verlies van de inboedel door:
a. brand, ontploffing, zelfontbranding en blikseminslag,

ongeacht of de gebeurtenis een gevolg is van enig
eigen gebrek, eigen bederf of de aard en de natuur
van de verzekerde zaak;

b. diefstal of poging daartoe. Voor diefstal van
lijfsieraden wordt een maximum vergoeding ver-
leend van ten hoogste € 2.500,00- per gebeurtenis.
Indien er meer verzekeringen op de inboedel lopen
wordt dit bedrag naar verhouding van de verzekerde
bedragen verminderd, tenzij de lijfsieraden voor een
afzonderlijk bedrag op deze polis zijn verzekerd;

c. vandalisme, gepleegd door iemand die zich
wederrechtelijk de toegang verschaft tot de ruimte
waarin de inboedel zich bevindt door het verbreken
van afsluitingen, gepaard gaande met zichtbare
beschadiging;

d. gewelddadige beroving en afpersing van een
verzekerde. Voor lijfsieraden wordt een vergoeding
verleend van ten hoogste € 3.750,-. Indien er meer
verzekeringen op de inboedel lopen wordt dit bedrag
naar verhouding van de verzekerde bedragen ver-
minderd, tenzij de lijfsieraden voor een afzonderlijk
bedrag op deze polis zijn verzekerd;

e. water/neerslag:
- water en stoom, onvoorzien gestroomd uit:

(1) de binnen of buiten het woonschip
gelegen aan- of afvoerleidingen van
waterleiding-, centrale verwarming- of
airconditioninginstallaties;

(2) ketels, geisers, sanitaire of andere
toestellen die zijn aangesloten op de
hiervoor genoemde leidingen, als
gevolg van een opgetreden defect;

- water, onvoorzien overgelopen uit de onder a
genoemde toestellen en installaties; mits het
uitstromen niet een gevolg is van:

(1) bevriezing als gevolg van nalatigheid
van de verzekerde;

(2) uitvoering van een last van de overheid;
- regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te

noemen neerslag), onvoorzien het woonschip
binnengedrongen, mits het binnendringen niet
het gevolg is van slecht onderhoud en/of
vochtdoorlating van wanden of via openstaande
ramen, luiken en andere afsluitbare openingen
plaatsvindt;

f. water, onvoorzien gestroomd uit aquaria, met
inbegrip van schade door de breuk van de zich in
een aquarium bevindende ruiten;

g. olie, onvoorzien gestroomd uit een op de
schoorsteen van het woonschip aangesloten
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verwarmingsinstallatie met bijbehorende leidingen
en tanks;

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

i. enig ander van buiten het woonschip komend onheil,
waardoor tevens het woonschip is beschadigd.

2. Indien de inboedel tijdelijk buiten het woonschip verblijft,
maar binnen een permanent bewoonde woning,
gebouwd van steen met harde dekking, is dezelfde
dekking van toepassing als in 14.1 omschreven, tot ten
hoogste 10% van het op de inboedel verzekerde bedrag.
Onder tijdelijk verblijf wordt verstaan een verblijf
gedurende een aaneengesloten tijdvak van ten hoogste
3 maanden.

Artikel 15 Omvang van de dekking voor schade aan glas
Wij bieden, indien uit het polisblad blijkt dat dit risico is mee-
verzekerd, dekking voor:
1. de schade aan de in het woonschip aanwezige glas- en

kunststofruiten, dienende tot lichtdoorlating en aanwezig
is in ramen en deuren van het woonschip, met inbegrip
van de kunststof dakkoepels en dakramen, als gevolg
van breuk;

2. de kosten van een noodvoorziening in geval van breuk
van het verzekerde glas.

Artikel 16 Dekking boven het verzekerde bedrag
1. De maatschappij biedt, zonodig boven het voor het

woonschip verzekerde bedrag, dekking voor:
a. hulplonen, redding- en bergingskosten, alsmede alle

overige kosten gemaakt ter voorkoming of
vermindering van een gedekte schade tot ten
hoogste het voor het woonschip verzekerde bedrag;

b. opruimingskosten, indien na totaal verlies van het
woonschip of daarmee gelijk te stellen schade door
een gedekt evenement opruiming wordt gevorderd
krachtens wet of overeenkomst dan wel
redelijkerwijs nodig geoordeeld wordt en zulks tot
ten hoogste 250% van het voor het woonschip
verzekerde bedrag met een maximum van €
125.000,-;

c. kosten van bewaking en slepen van het woonschip
naar de dichtstbijzijnde werf, waar de gedekte
schade hersteld kan worden.

2. De maatschappij biedt, zonodig boven het voor de
inboedel verzekerde bedrag, dekking voor:
a. hulplonen, redding- en bergingskosten, alsmede alle

overige kosten gemaakt ter voorkoming of
vermindering van een uit hoofde van deze
inboedelverzekering gedekte schade tot ten hoogste
25% van het voor de inboedel verzekerde bedrag;

b. opruimingskosten, zijnde de kosten voor het
wegruimen van de verzekerde inboedel die niet
reeds in de vaststelling van de schade zijn begrepen
en het noodzakelijk gevolg zijn van een uit hoofde
van deze inboedelverzekering gedekte schade tot
ten hoogste 25% van het voor de inboedel
verzekerde bedrag;

c. extra kosten voor hotel en pension die verzekerde
moet maken indien het woonschip als gevolg van
een door deze verzekering gedekte schade
onbewoonbaar is geworden, tot ten hoogste 10%

van het voor de inboedel verzekerde bedrag;
d. geld- en geldswaardige papieren, toebehorend aan

of onder berusting van een verzekerde zijn
verzekerd tegen schade door een gedekt
evenement tot ten hoogste € 1.250,- per
gebeurtenis. Blanco cheques worden niet
beschouwd als geldswaardig papier.

Artikel 17 Bijzondere uitsluitingen
Naast de uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden en
in artikel 3 van deze Bijzondere voorwaarden zijn
opgenomen, gelden de volgende bepalingen.

Bijzondere uitsluitingen
1. Woonschip en inboedel

Geen dekking wordt verleend voor schade:
a. ontstaan terwijl het woonschip is verhuurd dan wel

voor andere doeleinden dan permanente bewoning
wordt gebruikt;

b. ontstaan ten gevolge van onvoldoende onderhoud
van of onvoldoende zorg voor de verzekerde zaak.
Van onvoldoende zorg kan ondermeer worden
gesproken wanneer in geval van diefstal, verlies of
beschadiging van de verzekerde zaak niet de
normale voorzichtigheid is betracht. Van normale
voorzichtigheid kan onder meer niet meer worden
gesproken wanneer:
- de verzekerde zaken onbeheerd worden

achtergelaten buiten het woonschip van
verzekerde, anders dan in een permanent
bewoonde woning, gebouwd van steen met
harde dekking. Dit geldt behoudens het geval
waarin van verzekerde in redelijkheid kon
worden gevergd dat hij veiliger maatregelen had
getroffen;

- de verzekerde in andere gevallen dan het
hiervoor genoemde niet die maatregelen heeft
getroffen die van hem onder de gegeven
omstandigheden in redelijkheid mochten worden
verlangd.

c. door slijtage, enig geleidelijk op de verzekerde zaak
inwerkende invloed of enig ander eigen bederf als
natuurlijk gevolg van de gewone werking en het
normale gebruik van de verzekerde zaak,
behoudens in geval van brand, ontploffing,
blikseminslag of kortsluiting;

d. door geleidelijke inwerking van licht en vocht.
2. Glas

Geen dekking wordt verleend voor schade aan het glas
die:
1. te wijten is aan verplaatsing of bewerking van het

glas;
2. is ontstaan tengevolge van verbouwing, bijbouw of

reparatie van het op het polisblad vermelde
woonschip voordat deze werkzaamheden geheel
zijn beëindigd;

3. ontstaan is aan gebrandschilderde ramen;
4. ontstaan is aan op het glas aangebrachte

versieringen, beschilderingen, letters e.d.
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Schade

Artikel 18 Vaststelling van de waarde bij totaal verlies
1. van het woonschip

Als waarde voor de schadevergoeding wordt
aangehouden het verschil tussen de dagwaarde van het
woonschip direct vóór de gebeurtenis en de waarde
daarvan direct ná die gebeurtenis. Onder totaal verlies
wordt verstaan:
a. schade tengevolge waarvan het woonschip niet kan

worden gerepareerd;
b. indien het woonschip uit de macht van verzekerde is

geraakt en terugverkrijging niet binnen redelijke
termijn is te verwachten.

2. van de inboedel
a. Als waarde voor de gebeurtenis zal worden

aangehouden de nieuwwaarde.
b. In afwijking hiervan wordt de dagwaarde

aangehouden voor:
- zaken waarvan de dagwaarde vóór de

gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde;

- zaken die onttrokken zijn aan het gebruik
waarvoor zij bestemd waren;

- brom- en snorfietsen.
c. Als waarde van zaken met antiquarische waarde of

zeldzaamheidswaarde wordt aangehouden de
waarde die daaraan wordt toegekend.

Artikel 19 Vrijheid van reparatie
Gaan de kosten van herstel van de aan de verzekerde zaak
toegebrachte schade een bedrag van € 250,- niet te boven,
dan kan die schade worden hersteld zonder een machtiging
van de maatschappij. De maatschappij dient onmiddellijk
van de gebeurtenis in kennis te worden gesteld, terwijl een
gespecificeerde rekening van een deskundig reparateur
moet worden overgelegd. De beschadigde onderdelen, voor
zover zij zijn vervangen, dienen ter beschikking te blijven
van de maatschappij.

Artikel 20 Vergoeding van de schade
1. Vergoeding bij beschadiging of verlies van het

woonschip
Ten aanzien van het woonschip vergoedt de
maatschappij tot ten hoogste het verzekerde bedrag:
a. bij schade aan het woonschip

de herstelkosten, zonder rekening te houden met
eventuele verbetering door nieuw voor oud.
Wanneer de kosten van herstel meer bedragen dan
het verschil tussen de dagwaarde van het
woonschip onmiddellijk vóór en de waarde daarvan
na de gebeurtenis, dan wordt de waarde vergoed als
vastgesteld in artikel 18.1, verminderd met de
waarde van de restanten. Indien de
verzekeringsnemer daadwerkelijk tot herstel van de
beschadiging overgaat, worden in afwijking van het
voorgaande de herstelkosten vergoed tot ten
hoogste het bedrag dat bij totaal verlies zou zijn
betaald. 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;

b. bij verlies van het woonschip
de waarde als vastgesteld in artikel 18.1. De
maatschappij zal geen beroep doen op
onderverzekering. Het verzekerde woonschip zal
niet aan de maatschappij mogen worden
geabandonneerd.

2. Vergoeding bij beschadiging of verlies van het
verzekerde glas
De maatschappij zal naar keuze van de verzekerde bij
breuk van het verzekerde glas:
a. dit zo spoedig mogelijk laten vervangen door ander

glas van tenminste dezelfde kwaliteit en grootte, of
b. de kostprijs van het glas, uitgaande van dezelfde

soort en kwaliteit, in geld vergoeden, vermeerderd
met het bedrag van de kosten voor het inzetten van
het glas in de sponningen. Overige herstelkosten
worden niet vergoed.

3. Vergoeding bij beschadiging of verlies van de
inboedel
Ten aanzien van de inboedel vergoedt de maatschappij
tot ten hoogste het verzekerde bedrag:
a. bij schade aan de inboedel

de herstelkosten, eventueel verhoogd met een
bedrag voor door de schade veroorzaakte en door
de reparatie niet opgeheven waardevermindering,
tot maximaal het bedrag dat bij totaalverlies zou zijn
betaald;

b. bij verlies van de inboedel
de waarde als vastgesteld in artikel 18.2. Indien bij
schade blijkt dat ten tijde van de gebeurtenis de
verzekerde som lager blijkt te zijn dan de waarde
van de inboedel, zal vergoeding van de schade en
kosten geschieden naar verhouding van de
verzekerde som tot de volle waarde.

Artikel 21 Regelingen in geval van verlies
1.  Bij terugverkrijging van een gestolen of verduisterde

zaak, kan de verzekeringsnemer na terugbetaling van
het schadebedrag, verminderd met het bedrag van de in
artikel 20.1.a of 20.3.a genoemde herstelkosten, de
verzekerde zaak terugnemen.

2. Bij verlies van de verzekerde zaak tengevolge van
diefstal, verlies of vermissing zal de maatschappij eerst
tot schadevergoeding overgaan nadat de
eigendomsrechten ter zake van de te vergoeden zaken
aan de maatschappij zijn overgedragen.

Premie

Artikel 22 Premievaststelling
1. De premie wordt, afhankelijk van de dekking, onder

meer bepaald aan de hand van:
a. Het type van het woonschip;
b. De bouwaard en het bouwjaar van het woonschip;
c. De ligplaats.

2. Indien wij een onjuistheid in de door de
verzekeringnemer opgegeven gegevens constateren,
hebben wij het recht de premie en de voorwaarden, na
kennisgeving aan de verzekeringnemer en eventueel
met terugwerkende kracht, te herzien
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Artikel 23 Terugbetaling van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering betalen wij -
behalve bij verkoop  - de premie over het resterende deel
van de verzekeringstermijn terug wanneer en voor zover dit
billijk is. Wij betalen de premie pas terug nadat de groene
kaart die is afgegeven bij ons is ingeleverd.


