
Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met de woordenlijst en de bijzondere voorwaarden die per verzekering van
toepassing zijn. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept zijn omschreven in de woordenlijst.
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Artikel 1 Algemene bepalingen
Op het verzekeringsbewijs staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzekeringen op het verzekeringsbewijs. Per
verzekering gelden naast deze algemene voorwaarden ook de woordenlijst, de betreffende bijzondere
voorwaarden en de eventueel op het verzekeringsbewijs vermelde clausules en eigen risico's.
Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden gaan de bijzondere voorwaarden
voor.

Artikel 2 Wat zijn de verplichtingen bij schade
De verzekerde is verplicht om zodra hij op de hoogte is of hoort te zijn van een gebeurtenis die voor ons tot een
verplichting kan leiden:
1 deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden en alle gegevens te verstrekken en stukken door te

zenden;
2 zich te onthouden van elk uiten, handelen of nalaten dat erkenning van aansprakelijkheid inhoudt of waaruit

deze kan worden afgeleid;
3 de schade zoveel mogelijk te beperken en onze aanwijzingen hiertoe op te volgen;
4 volledig mee te werken en de leiding van de schaderegeling en de gerechtelijke procedures aan ons over te

laten. Hij is ook verplicht alles na te laten wat onze belangen zou kunnen schaden;
5 zo spoedig mogelijk bij ons te melden dat er tegen hem een strafvervolging wordt ingesteld. Als wij dat wensen,

moet de verzekerde zich laten bijstaan door een raadsman die wij aanwijzen. De verzekerde moet deze
raadsman alle medewerking verlenen. De verzekerde is niet verplicht hoger beroep aan te tekenen of daarvan
afstand te doen;

6 onmiddellijk aangifte te doen bij de politie in geval van (in)braak, poging tot (in)braak, vandalisme, diefstal,
poging tot diefstal, verlies of vermissing, gewelddadige beroving en afpersing, verduistering of joy-riding.
Als wij daarom vragen, moet de verzekerde zijn rechten op de ontvreemde zaak aan ons overdragen;

7 de schade aannemelijk te maken en, als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende verklaring aan
ons te geven over het ontstaan, de aard en de omvang van de schade.
De opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk verstrekt, gebruiken wij om de omvang van de schade
vast te stellen en om het recht op uitkering te bepalen.

Zie ook de verplichtingen in de bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering.

Artikel 3 Terrorismedekking
1 Beperking van de dekking voor het terrorismerisico
a Heeft zich een (reeks van) verzekerde gebeurtenis(sen) voorgedaan en heeft u volgens de geldende

verzekeringsvoorwaarden dekking voor die (reeks van) gebeurtenis(sen), dan geldt een beperking van de
dekking als die (reeks van) gebeurtenis(sen) direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Onze
uitkeringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het bedrag
dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering van de NHT (Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.) ontvangen.
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b De NHT biedt herverzekeringsdekking voor het terrorismerisico tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar.
Dit bedrag geldt voor alle claims van alle verzekeraars, die bij de NHT aangesloten zijn. Het bedrag kan van
jaar tot jaar worden aangepast. Een aanpassing zal worden medegedeeld in drie landelijk verschijnende
dagbladen.

2 Uitkeringsprotocol NHT
a Op onze herverzekering bij de NHT is een Protocol Afwikkeling Claims van toepassing. Dit protocol kunt u bij

de NHT opvragen. Het is voor u onder andere van belang te weten dat de NHT gerechtigd is:
1 te beslissen of een gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Een besluit

hierover van de NHT is bindend voor ons, voor u, voor de verzekerden en voor de op uitkering
gerechtigden;

2 de claims die voortvloeien uit het terrorismerisico aan één kalenderjaar toe te wijzen;
3 de uitkering aan de deelnemende verzekeraars uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en

in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen voor het geheel te
dekken. Als de NHT niet over voldoende financiële middelen beschikt, is zij gerechtigd een gedeeltelijke
uitkering te doen. In dat geval zullen wij u ook slechts gedeeltelijk uitkeren (zie hierboven onder lid 1a).

b Pas nadat de NHT aan ons heeft medegedeeld welk bedrag voor uw aanspraak op schadevergoeding of
uitkering, eventueel bij wijze van voorschot, aan ons wordt uitgekeerd, kunt u (of de rechthebbende
verzekerde of de tot uitkering gerechtigde) uw aanspraak of uitkering bij ons opeisen.

c Een aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering moet u melden uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT
heeft vastgesteld dat een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid het gevolg is van het terrorismerisico.
Onze herverzekeringsdekking bij de NHT geldt alleen voor aanspraken die binnen die twee jaar worden
gemeld. Een te late melding heeft tot gevolg dat de NHT ons geen vergoeding geeft voor uw aanspraak op
schadevergoeding. Hiermee vervalt ook onze uitkeringsplicht aan u (zie hierboven onder lid 1a).

Artikel 4 Wat is uitgesloten
1 De verzekering geeft geen dekking als:
a de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit vijandelijkheden;
b de schade is veroorzaakt door of samenhangt met atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan;
c een verzekerde een verplichting uit de verzekering niet of niet tijdig is nagekomen en ons daardoor in een

redelijk belang heeft geschaad;
d er sprake is van wanbetaling zoals omschreven in artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden.

2 Als bij schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan over het ontstaan, de aard of de omvang van
de schade met het opzet ons te misleiden, kan de verzekerde geen enkel recht aan de verzekering ontlenen.

Zie ook de uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering.

Artikel 5 Premiebetaling
1 Premiebetaling

U moet de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat zij
verschuldigd worden.

2 Wanbetaling
Als u het bedrag dat u moet betalen niet op tijd betaalt of als u weigert te betalen, wordt geen dekking verleend
voor gebeurtenissen die daarna plaatsvinden. U blijft verplicht het bedrag, verhoogd met eventuele
incassokosten, te betalen. De dekking gaat weer in op de dag nadat het bedrag plus eventueel gemaakte
incassokosten aan ons zijn voldaan.

3 Termijnbetaling
Met u kan overeengekomen zijn dat u de premie, kosten en assurantiebelasting die u over het lopende verzeke-
ringsjaar moet betalen, in termijnen zult betalen.
Zodra u een termijnbetaling niet doet binnen de periode die in lid 1 van dit artikel is genoemd, worden alle over
dat jaar nog te betalen premie, kosten en assurantiebelasting in één keer in hun geheel opeisbaar.

Artikel 6 Wat als premie en/of voorwaarden wijzigen
Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen in één keer en voor
alle verzekerden van die groep tegelijk of groepsgewijs te wijzigen. Als deze verzekering tot die groep hoort, dan
hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden ervan overeenkomstig die wijziging aan te passen op een
datum die door ons wordt bepaald. Wij informeren u over die wijziging. Als u niet binnen dertig dagen na de
ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan ons hebt laten weten dat u niet met de wijziging instemt, gaan wij
ervan uit dat u er mee instemt. Als u schriftelijk hebt laten weten dat u niet met die wijziging instemt, eindigt die
verzekering op de datum die wij in de mededeling noemen. U mag deze wijziging niet weigeren als zij voorvloeit uit
wettelijke regelingen of bepalingen, als de wijziging een verlaging van de premie inhoudt en/of een verbetering van
de voorwaarden betekent (bijvoorbeeld een uitbreiding van de dekking).
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Artikel 7 Duur en einde van de verzekering
1 U gaat de verzekering aan voor een periode die loopt vanaf de begindatum op het verzekeringsbewijs, of vanaf

de ingangsdatum die op de dekkingsbevestiging staat, tot en met de einddatum die op het verzekeringsbewijs
is vermeld. De verzekering zal telkens stilzwijgend voor één jaar worden verlengd.

2 De verzekering eindigt alleen door schriftelijke opzegging.
a Deze opzegging kunt u doen:
1 als wij een verzoek tot vergoeding van een schade hebben afgewezen. U kunt dan binnen dertig dagen

na die afwijzing de verzekering opzeggen. Deze eindigt dan op de dag dat wij uw opzeggingsbrief hebben
ontvangen. Wij zijn verplicht de al betaalde premie over het resterende tijdvak terug te betalen;

2 als wij gebruik hebben gemaakt van ons recht om de premie en/of voorwaarden te wijzigen en u weigert
deze wijziging te accepteren. De verzekering eindigt dan op de datum die wij in de mededeling hebben
genoemd. Wij zijn verplicht de al betaalde premie over het resterende tijdvak terug te betalen;

3 gedurende het lopende verzekeringsjaar: wanneer u uiterlijk op de einddatum die op het
verzekeringsbewijs is vermeld de verzekering hebt opgezegd en uw opzegging uiterlijk op deze datum
door ons is ontvangen. De verzekering eindigt dan op die einddatum.

b Deze opzegging kunnen wij doen:
1 nadat een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden aan ons is gemeld en wel binnen dertig

dagen hierna. De verzekering eindigt dan op de datum die in wij in onze opzeggingsbrief noemen;
2 nadat wij een uitkering op grond van deze verzekering hebben verleend of een beroep op deze

verzekering hebben afgewezen en wel binnen dertig dagen hierna. De verzekering eindigt dan op de
datum die wij in onze opzeggingsbrief noemen;

3 wanneer u langer dan drie maanden de (aanvullende) premie, de kosten en de assurantiebelasting niet
heeft betaald. De verzekering eindigt dan op de datum die wij in onze opzeggingsbrief noemen;

4 als de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven. De verzekering eindigt dan op de datum die wij in onze opzeggingsbrief noemen;

5 gedurende het lopende verzekeringsjaar, wanneer wij, uiterlijk twee maanden vóór de einddatum die op
het verzekeringsbewijs is vermeld de opzegging doen. De verzekering eindigt dan op die einddatum.

Tenzij jegens ons is gehandeld met het opzet tot misleiding, nemen wij een opzegtermijn van twee maanden in
acht en zullen wij bij tussentijdse opzegging de premie naar redelijkheid terugbetalen. Zie ook artikel 7 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering.

Artikel 8 Wanneer eindigt de dekking
De dekking eindigt zodra de verschuldigde premie, de kosten en de assurantiebelasting niet op tijd worden betaald
of zodra u weigert deze te betalen. Wij kunnen de dekking beëindigen in gevallen zoals bepaald in artikel 5 lid 2
van deze algemene voorwaarden.
Zie ook artikel 8 van de bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering.

Artikel 9 Registratie persoonsgegevens
De persoonsgegevens en andere gegevens die u invult of later aan ons overlegt, verwerken wij met het oog op:
- het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten;
- het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
- het voorkomen en bestrijden van fraude;
- het uitvoeren van activiteiten gericht op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het relatiebestand

en
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De verantwoordelijke voor de verwerking is Interpolis N.V., Spoorlaan 298, 5017 JZ Tilburg.
Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van een gedragscode. De volledige
tekst van die code (momenteel de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf) kunt u
opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag,
telefoonnummer (070) 33 38 77, www.verzekeraars.nl.
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Artikel 10 Klachten en geschillen
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten. Wij
maken serieus werk van uw klacht. U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de
bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekering voorleggen aan Interpolis N.V.,
Concern Bureau Klantreacties, Postbus 90106, 5000 LA TILBURG, klachten@interpolis.nl Interpolis
behandelt uw klacht zo goed mogelijk. Als u vindt dat wij er onvoldoende in geslaagd zijn uw
ontevredenheid weg te nemen, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening,Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG, www.kifid.nl.
U kunt een eventueel geschil ook voorleggen aan de rechter.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op de verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
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Woordenlijst

Deze woordenlijst vormt één geheel met de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, die per verzekering van
toepassing zijn. De omschrijvingen in de woordenlijst kunnen alléén worden gebruikt voor woorden waarvan de eerste letter
onderstreept is. Aan deze woordenlijst kunnen dus geen rechten worden ontleend voor woorden waarvan de eerste letter niet is
onderstreept.

In de algemene en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbouw
De tv- en radio-antennes (ook schotel-antennes), buitenverlichting, schuurtjes, serres, bordessen, luifels en toilethuisjes die aan
de stacaravan zijn bevestigd of er direct naast staan. Maar, als ze van tentdoek zijn gemaakt, worden ze niet als aanbouw
beschouwd.

Atoomkernreacties
Alle kernreacties waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en radioactiviteit.

Bereddingskosten
De kosten die de verzekerde - bij of na een gebeurtenis die door de verzekering wordt gedekt - redelijkerwijs heeft gemaakt om
een onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden of een acute schadeoorzaak te bestrijden. Daarnaast vergoeden wij
ook de schade aan zaken die daarbij zijn ingezet, om schade aan verzekerde zaken te voorkomen of te verminderen.

Bestuurder
Degene die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon het motorrijtuig daadwerkelijk bestuurt.

Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een deel of orgaan van het lichaam.

Brand
Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich uit
eigen kracht voort te planten. Dus vallen onder andere de volgende verschijnselen niet onder het woord brand: schroeien,
zengen, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden,
doorbreken van ovens en ketels.

Caravan
De caravan of vouwwagen die op het verzekeringsbewijs omschreven is, inclusief de standaarduitrusting voor zover deze
meegerekend is in de cataloguswaarde van de caravan.

Consumentenprijs
Voor een personenauto of motor, die geleverd is na 31.12.1992, is het de prijs die bestaat uit de netto cataloguswaarde plus de
BTW en de BPM. In dit bedrag zijn ook opgenomen de bijzondere constructies en accessoires die tijdens de fabricage zijn
aangebracht. Voor personenauto's met een bouwjaar vóór 1993 is de consumentenprijs de cataloguswaarde plus de BTW
inclusief de prijs van de bijzondere constructies en accessoires die tijdens de fabricage zijn aangebracht.

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

Eindprijs
De consumentenprijs plus de prijs van de later aangebrachte accessoires en/of bijzondere constructies plus de verwijde-
ringsbijdrage en de afleveringskosten.
De verwijderingsbijdrage is het bedrag dat u bij aankoop van een nieuw motorrijtuig betaalt als bijdrage in de kosten om te zijner
tijd het wrak op een milieuverantwoorde manier te verwerken.

Gebeurtenis
De betekenis van het woord gebeurtenis is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering hoe het woord gebeurtenis daar omschreven staat.
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Gebouw
De onroerende zaak of zaken die op het verzekeringsbewijs is of zijn genoemd, inclusief terreinafscheidingen, maar zonder de
grond.

Geregistreerde partner
Een partner die volgens de wet bij de burgerlijke stand als partner is geregistreerd.

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op dezelfde plaats en met dezelfde
bestemming.

Inboedel
De betekenis van het woord inboedel is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering hoe het woord inboedel daar omschreven staat.

(In)braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat er zichtbare beschadiging achterblijft.

Interhelp
De organisatie die namens ons belast is met de uitvoering van de hulpverlening.

Joy-riding
Elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig of vaartuig, zonder dat de gebruiker de bedoeling heeft zich dit motorrijtuig of
vaartuig toe te eigenen.

Kwaadwillige besmetting
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen of stoffen die door hun werking schade kunnen veroorzaken. Hierbij is het aannemelijk
dat het verspreiden is beraamd of uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te realiseren.
Met de werking van ziektekiemen of stoffen bedoelen wij: de directe of indirecte fysische, biologische, radioactieve of chemische
inwerking op mensen, dieren of zaken.
Onder schade verstaan wij:
- letsel en/of aantasting van de gezondheid van mensen of dieren, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
- schade aan zaken;
- aantasting van economische belangen.

Lijfsieraden
De betekenis van het woord lijfsieraden is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering hoe het woord lijfsieraden daar omschreven staat.

Motorrijtuig
De betekenis van het woord motorrijtuig is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering hoe het woord motorrijtuig daar omschreven staat.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
De herverzekeringsmaatschappij bij wie wij onze verplichtingen, die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het terrorismerisico,
herverzekerd hebben.

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit op het moment van de gebeurtenis.

Ongeval
Een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks lichamelijk letsel veroorzaakt.
De aard en de plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te stellen. Dit geweld moet tijdens de geldigheidsduur van
de verzekering plaatsvinden.

Ons / onze
(Van) NV Interpolis Schade, de verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten.
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Ontploffing
Onder ontploffing verstaan wij datgene dat door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 als
omschrijving is gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Onder schade door ontploffing is te
verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van
gassen of dampen, met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten - vat,
dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de
gassen of dampen, die zich daarin bevinden (ongeacht hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en ongeacht of zij al voor de
ontploffing aanwezig waren of eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het
uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat
eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de
eensklaps verlopende krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige
reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.

Opruimingskosten
De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken voor zover deze kosten niet al bij de schadetaxatie
zijn inbegrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijke gevolg zijn van een gebeurtenis die door de verzekering is
gedekt.

Opvarende
Iedereen die zonder daarvoor te hebben betaald, en met toestemming van u of van iemand die met uw toestemming het vaartuig
gebruikt, aan boord van het verzekerde vaartuig gaat, of zich aan boord bevindt, of van boord gaat, of bezigheden verricht die
rechtstreeks verband houden met het varen.

Passagier
Iedereen die zich zonder dat hij of zij het motorrijtuig bestuurt en met toestemming van een daartoe bevoegd persoon ofwel zit
op een zitplaats van het motorrijtuig, bestemd voor het vervoer van personen, ofwel instapt, opstapt, afstapt of uitstapt. En ook
iedereen die terwijl hij door het motorrijtuig wordt vervoerd tijdelijk dicht bij het motorrijtuig is voor het tanken van brandstof, het
schoonmaken van ruiten, het verrichten van noodreparaties of voor hulp daarbij.

Preventieve maatregelen
Maatregelen, die de overheid, verzekerden of derden treffen, om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme of kwaadwillige
besmetting te voorkomen, of in het geval het gevaar zich al heeft voorgedaan om de gevolgen daarvan te beperken.

Stacaravan
De caravan die op een vaste standplaats staat en die eventueel éénmaal per jaar van en naar die standplaats wordt gebracht.

Stellen
Onder stellen verstaan wij twee of meer bij elkaar behorende gelijksoortige voorwerpen die in één bedrag verzekerd zijn.

Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde.

Terrorisme
Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks aanslagen waardoor schade ontstaat.
Hierbij is het aannemelijk dat die aanslag(en) is/zijn beraamd of uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te realiseren. Aanslagen vormen een reeks wanneer ze in tijd én in doelstelling met elkaar samenhangen.
Onder schade verstaan wij:
- letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
- schade aan zaken;
- aantasting van economische belangen.

Terrorismerisico
Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan.

U / Uw
(Van) de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten.
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Vaartuig
Het vaartuig dat op het verzekeringsbewijs is omschreven. Hieronder valt ook: de scheepsuitrusting, de gereedschappen en
andere scheepstoebehoren die daarbij horen. En, als ze ook op het verzekeringsbewijs genoemd zijn: de voortstuwings-
installatie(s), de volgboot, de boottrailer.

Vast woonadres
Het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister staat ingeschreven.

Verkeersongeval
Een botsing, een aanrijding of overrijding waarbij het motorrijtuig betrokken is.

Verkoopwaarde
De betekenis van het woord verkoopwaarde is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1
van de voorwaarden van een afgesloten verzekering hoe het woord verkoopwaarde daar omschreven staat.

Vervangingswaarde
De herbouwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens slijtage en/of achterstallig onderhoud.

Verzekerde
De betekenis van het woord verzekerde is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Kijk daarom in artikel 1 van de
bijzondere voorwaarden van de betreffende verzekering hoe het woord verzekerde daar omschreven staat.

Vijandelijkheden
Hieronder wordt verstaan wat in officiële verzekeringstermen 'molest' wordt genoemd. Onder molest vallen: gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Voor de precieze betekenis van molest verwijzen wij naar de
tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 onder nummer 136/1981 is gedeponeerd ter
griffie van de Rechtbank van Den Haag.

Voortent
De voortent en tentluifel die aan de caravan zijn bevestigd en die daarmee één geheel vormen. En ook de toilettent die bij de
caravan staat.

Voortstuwingsinstallatie
Eén of meer installaties die er zijn om het vaartuig mechanisch voort te bewegen. Hierbij horen ook: 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 bedient. Onder
originele scheepsmotor verstaan wij: een motor die nieuw en als scheepsmotor is geleverd en ingebouwd is door de fabriek, de
botenleverancier of de motorleverancier. Hieronder valt zowel de scheepsmotor, die alleen als scheepsmotor is ontworpen, als
de motor met een zogenaamd 'universeel' blok, die door een fabrikant is opgebouwd als scheepsmotor. Voor zover van
toepassing verstaan wij onder een originele scheepsmotor ook een buitenboordmotor. Een motor, die eerder dienst heeft
gedaan als voertuigmotor of industriemotor en die daarna is omgebouwd tot scheepsmotor, wordt niet beschouwd als een
originele scheepsmotor.

Wij
NV Interpolis Schade, de verzekeringsmaatschappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst hebt gesloten.

Woning
Afhankelijk van de feitelijke situatie kan het begrip woning één van de volgende drie betekenissen hebben:
1 het gebouw op het risicoadres zoals dat in het verzekeringsbewijs is omschreven en dat de verzekerde permanent bewoont.

(Voorbeeld: een woonhuis)
2 het gedeelte van een gebouw op het risicoadres zoals dat in het verzekeringsbewijs is omschreven en dat de verzekerde

permanent bewoont. (Voorbeeld: een appartement)
3 het gebouw op het risicoadres zoals dat in het verzekeringsbewijs is omschreven, maar dan alleen dat gedeelte van dat

gebouw dat de verzekerde permanent bewoont. (Voorbeeld: een gedeelte van een woonhuis)
Hieronder vallen telkens ook de bijgebouwen en privé-bergruimten die bij dit (gedeelte van het) gebouw horen en die de
verzekerde gebruikt.
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