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Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze polis wordt verstaan onder:

1.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekerden
De verzekerden zijn de verzekeringnemer, de eigenaar van
het verzekerde woonschip en degene die het verzekerde
woonschip met toestemming van de eigenaar gebruikt.

1.3 Woonschip
Het op het polisblad omschreven woonschip met al
hetgeen waarmee het is uitgerust.
Niet tot het woonschip worden gerekend:
motor, inboedel, antennes, zonweringen, meerpalen,
steigers, op de wal geplaatste schuurtjes en dergelijke
objecten, tenzij uitdrukkelijk op het polisblad vermeld.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking
2.1 Waartegen gedekt

Deze verzekering dekt tot maximaal de op het polisblad
genoemde verzekerde som:

2.1.1 Het woonschip
verlies van het geheel of een gedeelte, alsmede de kosten
wegens herstel van beschadiging van het woonschip ten
gevolge van:
a. een van buiten komend onheil;
b. brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag, ook
indien onmiddellijk voortspruitende uit enig gebrek, eigen
bederf, of uit de aard en de natuur van het woonschip zelf
(brand en ontploffing, zoals vermeld in de ”Nadere
omschrijvingen”);

2.1.2 De aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van
de verzekerden wegens schade toegebracht aan personen
en/of goederen met of door het woonschip veroorzaakt en
ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en
toegebracht aan een ander dan de verzekerde, zijn/haar
echtgenote/echtgenoot en minderjarige kinderen.
Niet onder de dekking valt de aansprakelijkheid voor verlies
of beschadiging van inboedel en andere niet tot de
uitrusting behorende goederen, die zich aan boord van het
woonschip bevinden of daarin geladen of daaruit gelost
worden.
Indien wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid beperken
tot een lager bedrag dan de verzekerde som, is slechts het
wettelijke maximum verzekerd.

2.2 Dekking boven de verzekerde som
Onder deze verzekering zijn medebegrepen:

Zonder maximum:

2.2.1 Proceskosten
de volledige kosten van rechtsbijstand, welke met
toestemming van de maatschappij wordt verleend en de
kosten van de processen, welke met toestemming van de
maatschappij door of namens de verzekerde worden
gevoerd.

Tot ten hoogste 25% van de verzekerde som van het
woonschip voor elk onderdeel 2.2.2 t/m 2.2.4 afzonderlijk:

2.2.2 Kosten van bewaking en vervoer
de kosten van bewaking en vervoer van het woonschip
naar de dichtsbijzijnde herstelplaats, noodzakelijk in geval
van een door deze verzekering gedekt onheil, mits met
goedkeuring van de maatschappij of in redelijkheid
gemaakt;

2.2.3 Hulplonen en andere kosten
de door de verzekerde – in verband met een door deze
verzekerde gedekt onheil – te betalen hulplonen, reddings-,
bergings- en andere kosten, ter vookoming of vermindering
van schade, welke met goedkeuring van de maatschappij
of in redelijkheid zijn gemaakt;

2.2.4 Opruimingskosten
de lichtings- en opruimingskosten, na totaal verlies van het
woonschip of daarmee gelijk te stellen schade, indien de
overheid het recht uitoefent de verzekerde te gelasten de
opruiming van het woonschip of de overblijfselen daarvan
te verzorgen, doch slechts indien er sprake is van een
onder deze verzekering gedekt onheil.

2.3 Verzekerde som per geval
De verzekering geschiedt voor de verzekerde sommen per
geval, waaronder worden verstaan alle met elkaar verband
houdende onheilen en gebeurtenissen.

2.4 Waar gedekt

2.4.1 Ligplaats
De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op de
ligplaats zoals op het polisblad vermeld.

2.4.2 Verhalen en verblijf elders
De verzekering blijft van kracht indien het woonschip
gesleept wordt naar een andere ligplaats, helling, werf of
dok, over een afstand van ten hoogste 15 kilometer,
alsmede het verblijf aldaar, op voorwaarde dat de
verzekerde de maatschappij vooraf van dit verhalen in
kennis stelt en de door de maatschappij te geven
voorschriften opvolgt.

2.5 Gebruik
De verzekering geschiedt op voorwaarde dat het
woonschip uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt en
doorlopend is bewoond.
De verzekering blijft evenwel van kracht indien het
woonschip bij uitzondering gedurende een aaneengesloten
periode van maximaal 30 dagen niet is bewoond.

2.6 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking indien:

2.6.1 de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij, of is
voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan (atoomkernreacties zoals vermeld in
de ”Nadere omschrijvingen”);

2.6.2 de schade is ontstaan, bevorderd of verergerd door –
hetzij direct, hetzij indirect – een gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of
muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst,
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welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op
2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is
gedeponeerd;

2.6.3 de schade het beoogde of zekere gevolg is van het
handelen of nalaten van de verzekerde;

2.6.4 de schade voortvloeit uit of mogelijk geworden is
door aan de verzekerde te verwijten onvoldoende
onderhoud van en onvoldoende zorg voor het woonschip.
Deze uitsluiting is niet van toepassing ten aanzien van de
in 2.1.2 (aansprakelijkheid) en 2.2.1 (proceskosten)
omschreven dekking;

2.6.5 de schade bestaat in of voortvloeit uit normale
slijtage. Deze uitsluiting is niet van toepassing ten aanzien
van de in 2.1.2 (aansprakelijkheid) en 2.2.1 (proceskosten)
omschreven dekking;

2.6.6 de verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken
heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in
verband met een ingediende vordering;

2.6.7 de verzekerde een in de polis gestelde verplichting
niet nakomt.

Artikel 3 Schade

3.1 Verplichtingen van verzekerde
Een verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit
de polis verplicht:
– de maatschappij terstond kennis te geven van iedere

gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een
verplichting tot schadervergoeding kan ontstaan;

– de maatschappij alle van belang zijnde gegevens te
verstrekken;

– een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de
oorzaak, toedracht en omvang van de schade aan de
maatschappij te overleggen;

– de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
– zich te onthouden van alles wat de belangen van de

maatschappij zou kunnen benadelen;
– in geval van diefstal of poging daartoe, en vandalisme,

onverwijld tot aangifte bij de politie over te gaan.

In elk geval vervalt voor de verzekerde het recht om een
beroep op de polis te doen indien de aanmelding niet
plaats vindt binnen 2 jaar na de gebeurtenis, op grond
waarvan een beroep op de polis gedaan had kunnen
worden.

3.2 Regeling
De maatschappij belast zich met de regeling en de
vaststelling van de schade.
Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te
stellen en met hen schikkingen te treffen.
Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke
uitkeringen en is de waarde daarvan met inachtneming van
andere uitkeringen hoger dan de verzekerde som, dan
wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar
evenredigheid verminderd.

3.3 Vaststelling omvang
In geval van schade aan het woonschip wordt – met
terzijdestelling van hetgeen daaromtrent in de wet is
geregeld – vergoed:

3.3.1 bij totaal-verlies:
de waarde van het woonschip onmiddellijk voor het onheil
tot ten hoogste de op het polisblad genoemde verzekerde
som;

3.3.2 bij beschadiging:
de reparatiekosten zonder aftrek wegens feitelijke
verbetering van oud tot nieuw tot ten hoogste het bedrag
dat bij totaalverlies 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.

De waarde van eventuele restanten komt ten allen tijde in
mindering van het schadebedrag.
De maatschappij doet geen beroep op onderverzekering.
Na schade blijft de verzekerde som voor de duur van de
verzekering gehandhaafd.

3.4 Geen abandonnement
Het verzekerde zal in geen geval aan de maatschappij
kunnen worden geabandonneerd.

3.5 Vervaltermijn
Indien de maatschappij ten aanzien van een vordering van
een verzekerde uit hoofde van deze verzekering een
definitief standpunt heeft ingenomen, hetzij door het
afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van)
betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 1 jaar,
te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde of zijn
gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht
jegens de maatschappij terzake van het schadegeval
waarop de vordering was gegrond.

3.6 Andere verzekeringen
Wanneer blijkt, dat de gevolgen van een gebeurtenis door
één of meer elders gesloten verzekeringen – al of niet van
oudere datum – geheel of gedeeltelijk zijn gedekt of zouden
zijn gedekt indien 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 gesloten verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn
uitgekeerd indien deze verzekering niet bestond.

3.7 Wettelijke rente
In afwijking van het terzake in de wet bepaalde zal de
maatschappij met betrekking tot een verschuldigde
schadevergoeding niet eerder voor wettelijke rente kunnen
worden aangesproken dan vier weken na de dag waarop
de maatschappij alle noodzakelijke gegevens heeft
ontvangen.

Artikel 4 Premie
4.1 Betaling
De verzekeringnemer betaalt de premie en/of kosten, te
verhogen met de verschuldigde assurantiebelasting, vooruit
binnen één maand nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die
plaatsvinden nadat:
– de verzekeringnemer weigert de premie, kosten en

assurantiebelasting te voldoen of
– de hierboven vermelde termijn van één maand is

verstreken zonder dat de premie, kosten en
assurantiebelasting zijn betaald.

Ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet
nodig.
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De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.

4.2 Terugbetaling
Bij het eindigen van de verzekering heeft de
verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie
over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht
is, onder inhouding van administratiekosten (maximaal 25%
van de jaarpremie).
Dit artikel vindt geen toepassing wanneer beëindiging
plaatsvindt als gevolg van schade.

Artikel 5 Wijziging van premie en/of
voorwaarden
De maatschappij heeft het recht de premie en/of de
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc
te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot één van die groepen, dan is
de maatschappij gerechtigd de premie en/of de
voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die
wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerste
premievervaldag na de invoering hiervan. De
verzekeringnemer wordt vóór de premievervaldag van de
wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te
hebben ingestemd tenzij hij uiterlijk tot het einde van een
termijn van 30 dagen na de premievervaldag schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eidigt de
verzekering op de desbetreffende vervaldag of – indien de
weigering van de aanpassing daarna plaatsvindt – op het
tijdstip van weigering.

Artikel 6 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:

6.1 op de contractsvervaldatum indien de
verzekeringnemer uiterlijk 30 dagen voor deze datum per
aan de maatschappij gerichte aangetekende brief de
verzekering heeft opgezegd;

6.2 door opzegging door de maatschappij – waartoe zij te
allen tijde is gerechtigd – mist daarbij een termijn van
tenminste 30 dagen in acht wordt genomen;

6.3 onmiddellijk op het tijdstip waarop het woonschip door
verkoop of op andere wijze is overgegaan, tenzij de
maatschappij met de nieuwe belanghebbende vooraf
overeenkomt de verzekering voort te zetten;

6.4 indien de verzekeringnemer de aanpassing van de
verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling in artikel 5 weigert;

6.5 onmiddellijk nadat de maatschappij schade aan of
verlies van het woonschip heeft vergoed op basis van
totaalverlies.

Nadere omschrijvingen

Brand
Hieronder te verstaan een door verbranding veroorzaakt en
met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in
staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:
– zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
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– doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
– oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en

ketels.

Ontploffing
Onder schade door ontploffing te verstaan gehele of
gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of
dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing 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 zich daarin bevindende gassen of dampen
(onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig
waren dan wel 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 onstaan, dan
moet de eensklaps verlopende, hevige 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.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de
schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van
die vernieling moet worden aangemerkt.
In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van
andere zaken door ontploffing is meegedekt de schade aan
de verzekerde zaken welke als een gevolg van de nabijheid
van die vernieling moet worden aangemerkt.

Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij
behorende toelichting is door de Vereniging van
Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 onder
nummer 275/82 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in Utrecht gedeponeerd.

Atoomkernreacties
Hieronder te verstaan iedere kernreactie waarbij energie
vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting, kustmatige en
natuurlijke radioactiviteit. De uitsluiting ter zake van
atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot
radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie
bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt
te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige,
medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien
verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik,
opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer moet zijn afgegeven. Voor zover krachtens
de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is,
blijft de uitsluiting van kracht. Onder de ”wet” te verstaan de
Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-
225), zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.
Onder ”kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in
de zin van bedoelde wet.

N.B. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
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persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.
Deze registratie is bij de Registratiekamer aangemeld. Een
afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een
ieder bij de maatschappij ter inzage.

Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u
schriftelijk indienen bij de directie van Nationale-
Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij NV en/of bij
de volgende klachteninstituten:

De Ombudsman Schadeverzekering en/of de Raad van
Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.
Postbus 93560
2509 AN Den Haag


