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ALGEMENE VOORWAARDEN

platen- en cdi-spelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-,
cassette- en videorecorders;

 2. personal en spelcomputers;
 3. randapparatuur en overige hulpmiddelen, zoals platen, banden,

cd’s, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden en
software.

Artikel 2 - RISICO-OMSCHRIJVING; VERZEKERDE SOM

1. De risico-omschrijving in de polis wordt aangemerkt als opgemaakt
op basis van de door verzekeringnemer verstrekte gegevens.

2. De verzekerde som(men), met uitzondering van de onder artikel 8
genoemde jaarlijkse aanpassing, worden geacht te zijn opgegeven
door verzekeringnemer.
Uit het polisblad blijkt of de verzekerde som voor de woonboot is
gebaseerd op de herbouwwaarde dan wel op de dagwaarde.
De verzekerde som voor de inboedel is gebaseerd op de
nieuwwaarde.

Artikel 3 - OMVANG VAN DE DEKKING

Woonboot
De verzekering dekt de directe materiële schade aan de woonboot of
een deel daarvan door:

1. diefstal van de woonboot of een poging daartoe;
2. storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste

14 meter per seconde. Onder deze dekking valt ook schade door
neerslag als gevolg van stormschade aan de woonboot.
Het eigen risico voor stormschaden bedraagt € 113,- per
gebeurtenis;

3. brand, ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
4. blikseminslag. Gedekt is de schade die rechtstreeks door de

bliksem is veroorzaakt. Tevens is gedekt schade als gevolg van
bliksem, die eenoverspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet
en/of elektronische apparatuur;

5. andere van buiten komende onheilen;
6. eigen gebrek, dat bestaat uit een minderwaardige eigenschap in of

van de woonboot of enig onderdeel daarvan, welke eigenschap de
woonboot of het onderdeel vanaf het begin had.

Inboedel
De verzekering dekt de directe materiële schade aan of verlies van de in
de op het polisblad omschreven woonboot aanwezige inboedel:

1. door een van buiten komend onheil, waardoor de woonboot wordt
getroffen en beschadigd;

2. brand, ontploffing, ook als gevolg van eigen gebrek;
3. blikseminslag. Gedekt is de schade die rechtstreeks door de

bliksem is veroorzaakt. Tevens is gedekt schade als gevolg van
bliksem, die een overspanning veroorzaakt in het elektriciteitsnet
en/of elektronische apparatuur;

 4. schroeien, zengen, smelten, verkolen en broeien als gevolg van
hitte-uitstraling van een brandend, gloeiend of heet voorwerp of de
aanraking daarmee;

 5. door diefstal en verduistering, indien de hele woonboot wordt
gestolen c.q. verduisterd;

 6. door diefstal, mits voorafgegaan door braak aan de woonboot en/of
afgesloten ruimten van de woonboot. Met braak wordt
gelijkgesteld het gebruik van valse sleutels of andere, niet voor het
openen van een slot bestemde voorwerpen, dan wel van echte
sleutels, mits deze laatste op onrechtmatige wijze zijn verkregen.
Schade door diefstal van lijfsieraden wordt vergoed tot een
maximum van € 2.269,- per gebeurtenis, tenzij hiervoor blijkens
aantekening op het polisblad een ander bedrag is verzekerd;

Artikel 1  -  DEFINITIES

In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan
onder:

Verzekeringnemer
degene, met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig in de
omschrijving op het polisblad is vermeld;

Verzekerde
iedere persoon, die op grond van de verzekering een recht op uitkering
kan doen gelden;

Maatschappij
de N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene Verzekeringsmaat-
schappij;

Woonboot
de op het polisblad omschreven boot, inclusief toebehoren, zoals:
- windschermen niet zijnde terreinafscheidingen en mits verbonden

aan de boot;
- de loopplanken;
- de meerkabels;
- afhouders;
- de met het woonschip verbonden leidingen tot aan de wal.
Indien dit uit het polisblad blijkt, zijn eveneens verzekerd:
- drijvende terrassen;
- meerpalen;
- steigers;
- zonnecollectoren;
- aggregaten;
- aan de wal geplaatste schuurtjes/garages (inclusief leidingen)
en daarmee vergelijkbare objecten, exclusief de eventueel aanwezige
voortstuwingsinstallatie.

Inboedel
alle zich in de woonboot en/of in een meeverzekerd schuurtje/garage
bevindende zaken, waarvan verzekerde bezitter is en die behoren tot de
particuliere huishouding van verzekerde met inbegrip van lijfsieraden,
audiovisuele en computerapparatuur en overige kostbare
inboedelzaken.
Antennes en zonweringen, bevestigd aan de buitenkant van de op het
polisblad omschreven boot, worden als inboedel aangemerkt.

Niet als inboedel worden beschouwd:

- motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen, alsmede losse
onderdelen en accessoires daarvan;

- geld en geldswaardig papier, waaronder mede te verstaan blanco
cheques, betaalkaarten, betaalpassen en creditcards. Voor geld en
geldswaardig papier is elders in deze voorwaarden een afzonderlijke
dekking opgenomen;

- onbewerkte edelmetalen en ongezette edelgesteenten.

Fietsen, bromfietsen en snorfietsen worden slechts tot de inboedel
gerekend indien zij zich in de woonboot dan wel in het meeverzekerde
schuurtje of de garage bevinden.

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

Audiovisuele en computerapparatuur
 1. beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd-,



 7. door beroving en/of afpersing. Dat wil zeggen het met geweld of
onder bedreiging met geweld gedwongen worden tot afgifte van
zaken;

 8. door beschadigingen aangericht uit vernielzucht door iemand die
wederrechtelijk de woonboot is binnengedrongen (vandalisme);

 9. door uitstromen van water uit aquaria of waterbedden door breuk
of defect daarvan;

10. door onvoorzien binnengedrongen neerslag in de woonboot door
storm of via daken, luiken, balkons of vensters.
Niet verzekerd is schade door binnengedrongen neerslag mogelijk
geworden door constructiefouten, openstaande deuren, ramen of
luiken;

11. door onvoorzien uitstromen van water uit was- en/of
vaatwasmachines, mits deze zijn voorzien van een goedgekeurd
waterslot;

12. door olie onvoorzien gestroomd uit centrale verwarmingsinstalla-
ties of op een schoorsteen aangesloten haarden of kachels, dan wel
daarbij behorende leidingen en tanks.
Olieschade ontstaan door of tijdens het vullen of vervoeren van de
tanks is van de verzekering uitgesloten;

13. door rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen
van de woonboot aangesloten verwarmingsinstallaties;

14. door scherven van brekende ruiten en spiegels;
15. als gevolg van bederf van de inhoud van een koel/vriesinrichting

door een defect in de koel/vriesinrichting of  door  een onderbreking
van de elektriciteitstoevoer van langer dan 6 uur.

Artikel 4  - OVERIGE DEKKINGEN

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

schade aan de woonboot;
- het verzekerde bedrag voor de inboedel bij een (dreigende)

schade aan de inboedel.

II. Lichtings- en opruimingskosten
Na totaal verlies van de woonboot en/of de inboedel als gevolg  van
een onder de polis gedekte schade vergoedt de maatschappij
lichtings- en opruimingskosten indien de verzekerde op grond van
een verordening of wettelijke bepaling tot lichting of opruiming
verplicht is, respectievelijk indien hij lichting en/of opruiming
noodzakelijk oordeelt. Deze kosten worden vergoed tot maximaal:
- het verzekerde bedrag voor de woonboot bij een (dreigende)

schade aan de woonboot;
- het verzekerde bedrag voor de inboedel bij een (dreigende)

schade aan de inboedel.

Vergoeding voor hulp- en bergloon, lichtings- en opruimingskosten
als hiervoor onder I en II omschreven, vindt plaats boven het
verzekerde bedrag. Bij een gebeurtenis, waarbij zowel vergoeding
uit hoofde van sub I als van sub II  plaatsvindt, zal nimmer meer
dan 100% van het verzekerde bedrag:
- voor de woonboot bij schade aan de woonboot;
- voor de inboedel bij schade aan de inboedel
worden vergoed.

III. Aansprakelijkheid
Voor zover niet elders verzekerd, is meeverzekerd de wettelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde in zijn hoedanigheid van
eigenaar of gebruiker van de woonboot 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.

IV. Inboedel tijdelijk elders
Indien uit het polisblad blijkt dat de inboedel is meeverzekerd,
dekt de verzekering mede de inboedel van verzekerde, wanneer

deze zich tijdelijk, gedurende een aaneengesloten periode van ten
hoogste drie maanden, elders bevindt en wel

BINNEN NEDERLAND
1. in permanent bewoonde woningen en woonboten tegen alle in

artikel 3 onder inboedel omschreven gebeurtenissen;
2. in overige gebouwen tegen alle in artikel 3 onder inboedel om-

schreven gebeurtenissen, met dien verstande echter dat diefstal
en vandalisme slechts gedekt zijn, indien voorafgegaan door
braak ten opzichte van het betreffende gebouw;

3. buiten gebouwen tegen de onder 2, 3 en 4 van artikel 3 onder
inboedel omschreven gebeurtenissen, alsmede  tegen afpersing
of beroving, mits gepaard gaande met geweld of bedreiging met
geweld;
zakkenrollerij valt hier niet onder;

4. in auto’s, mits deugdelijk afgesloten, tegen diefstal nadat de
auto is opengebroken, waarvan sporen zichtbaar moeten zijn.
Deze dekking geldt tot maximaal € 227,- per gebeurtenis;

5. tijdens transport van de inboedel bij verhuizing of transport
naar of van een herstel- of bewaarplaats  tegen schade door een
ongeval het middel van vervoer overkomen, het breken van
hijsgerei, het uit de strop schieten, diefstal van een gehele kist,
koffer, doos, mand e.d., dan wel de inhoud daarvan na
openbreking.

BINNEN EUROPA
6. tegen de onder 2, 3 en 4 van artikel 3 onder inboedel

omschreven gebeurtenissen.

V. Geld en geldswaardig papier
Indien uit het polisblad blijkt dat de inboedel is meeverzekerd is er
boven de verzekerde som tot maximaal € 908,- dekking voor geld
en geldswaardig papier, waaronder mede te verstaan blanco
cheques, betaalkaarten, betaalpassen en creditcards, behorende tot
de particuliere huishouding van  verzekeringnemer, daaronder
begrepen geld en geldswaardig papier van derden onder berusting
van verzekeringnemer, aanwezig in de op het polisblad omschreven
woonboot,  tegen de in artikel 3 onder inboedel onder 1 tot en met
14 gedekte gebeurtenissen.
Uitgesloten is geld en geldswaardig papier  dat verzekerde voor
zakelijke doeleinden onder zich heeft.
Bovendien is tot maximaal € 908,- geld en geldswaardig papier van
verzekeringnemer elders binnen Nederland, buiten gebouwen
gedekt tegen schade door afpersing en beroving gepaard gaande met
geweld of bedreiging met geweld. Zakkenrollerij valt hier niet onder.
Schadevergoeding  wordt verleend, indien en voor zover de
uitgevende instanties geen schade vergoeden. Indien voor gebruik
van geldswaardig papier voorschriften zijn uitgevaardigd door de
uitgevende instanties, bestaat uitsluitend recht op
schadevergoeding indien deze voorschriften zijn nageleefd.

Boven de verzekerde som is er  tevens dekking voor:

VI. expertisekosten
(tot maximaal 10% van de verzekerde som(men))
Hieronder wordt verstaan het salaris en de kosten van de met de
schadevaststelling belaste experts. De maatschappij betaalt aan
de door de verzekerde benoemde expert ten hoogste het bedrag
dat zij aan de  door haar benoemde expert vergoedt;

VII. kosten van vervoer en opslag
(tot maximaal 10% van de verzekerde som op de inboedel)
van de inboedel, indien de inboedel als gevolg van een gedekte
gebeurtenis tijdelijk elders moet worden ondergebracht;

VIII. extra kosten van huisvesting en voeding
(tot maximaal 10% van de verzekerde som op de woonboot)
in redelijkheid gemaakt in geval van het onbewoonbaar worden
van de woonboot door een gedekte gebeurtenis. De maximum
uitkeringsduur bedraagt 52 weken;



IX. herstellingskosten van de tuin
(tot maximaal 10% van de verzekerde som op de woonboot)
op het terrein van de woonboot na beschadiging daarvan door
brand, brandblussing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring of het
neervallen van luchtvaartuigen.

Artikel 5 - UITSLUITINGEN

Uitgesloten is schade

 1. door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de
begripsomschrijvingen die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage zijn gedeponeerd
onder nummer 136/1981;

 2. door atoomkernreacties.
a. Onder atoomkernreacties wordt verstaan atoomkernreacties,

onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met

betrekking tot schade veroorzaakt door radio-actieve nucliden,
die zichbuiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt 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 Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad
1979 225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een
schip.

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

 3. ontstaan door of bij aanhouding of inbeslagneming van de
woonboot door douane of andere autoriteiten;

 4. door overstroming.
Onder schade door overstroming wordt verstaan schade door
overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van
dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de
overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis
gedekte gebeurtenis.
Deze uitsluiting geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt
door overstroming;

5. door geleidelijke inwerking van licht en vocht;
6. door geleidelijke inwerking van bodem-, water- en luchtverontreini-

ging, tenzij de geleidelijke inwerking wordt ingezet door een
plotselinge hevige uiting van verontreiniging en verzekeringnemer
de gevolgen daarvan redelijkerwijze niet kon voorkomen;

7. bestaande uit normale slijtage, dan wel voortvloeiende uit normale
slijtage, indien het niet vervangen van het aan slijtage onderhevige
deel aan de verzekeringnemer is te verwijten;

8. veroorzaakt terwijl de woonboot is verhuurd of niet permanent be-
woond wordt, zonder dat dit in de polis is vermeld;

9. veroorzaakt bij elk ander gebruik van de woonboot dan aan de
maatschappij is opgegeven of bij gebruik voor een ander doel dan
door de wet is toegestaan;

10. die het beoogde of zekere gevolg is van een handelen of nalaten van
de verzekerde;

11. voortvloeiende uit of mogelijk geworden door aan verzekerde te
verwijten onvoldoende onderhoud en zorg  voor de verzekerde
zaken.
Deze uitsluiting geldt niet voor schaden die gedekt zijn onder het
onderdeel ”wettelijke aansprakelijkheid”.
Toelichting:
van aan verzekerde te verwijten onvoldoende zorg zal bij vorst-,
water- en diefstalschade als regel sprake zijn indien bijvoorbeeld
- geen voorzorgen worden genomen ter voorkoming van

bevriezing van waterleidingen;

- 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.

12. ontstaan door storm en neerslag aan zonweringen,
(schotel)antennes en, indien meeverzekerd, zonnecollectoren;

13. omtrent welker ontstaan, aard of omvang verzekerde opzettelijk
een onware opgave doet.

Artikel 6 - VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht indien de woonboot zich bevindt aan de
maatschappij opgegeven ligplaats en binnen een straal van 15 kilometer
daarvan tijdens
- het liggen, het slepen of verhalen;
- het hellingen en het verblijf op de helling of op de werf.

Artikel 7 - INDEX INBOEDEL

 1. Jaarlijks worden per de premievervaldag de op de inboedel
verzekerdesom - naar boven afgerond op een veelvoud van € 50,-
- en in evenredigheid daarmee de premie,verhoogd of verlaagd
overeenkomstig de laatst door het Centraal Bureau voor de
Statistiek berekende waarde-index voor woninginboedels.

2. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan
het op de laatste premievervaldag overeenkomstig de sub 1 ge-
noemde waarde-index vastgestelde bedrag, dan wordt voor de
regeling van de schade de verzekerde som verhoogd met maximaal
25%.

Artikel 8 - VERPLICHTINGEN

Algemeen

Woonschepen met een stalen casco
Met betrekking tot stalen casco’s is verzekeringnemer verplicht de
woonboot eenmaal in de vier jaar te (laten) hellingen voor onderhoud.
Een hellingrapport of inspectierapport dient daarvan aanwezig te zijn
en op verzoek te worden overgelegd aan de maatschappij. Mocht bij
schade blijken dat aan deze voorwaarde niet is voldaan, zal geen
schadevergoeding plaatsvinden voor schade aan het casco en
gevolgschade aan de inboedel door eigen gebrek. Op dit punt blijft
artikel 5 sub 11 ongewijzigd van kracht.

Bij schade
 1. Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor

de maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij
verplicht

a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis aan de maatschappij te
melden;

b. in geval van inbraak, diefstal of vandalisme, hiervan binnen 2 x
24 uur aangifte te doen bij de politie;

c. desgewenst de te zijnen nadele vermiste zaken, tegen ontvangst
van de in deze voorwaarden bedoelde schadevergoeding, in
eigendom aan de maatschappij over te dragen;

d. bij aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 4, alle stukken, welke
hij in verband daarmee ontvangt, onverwijld aan de
maatschappij door te zenden; zich te onthouden van enige
schulderkenning of toezegging van vergoeding; de maatschappij
te machtigen alle door haar gewenst geachte acties in zijn naam
te voeren;

e. zo spoedig mogelijk alle gegevens aan de maatschappij te
verstrekken en stukken aan haar door te zenden;

f. de maatschappij zijn volledige medewerking te verlenen en alles
na te laten wat de belangen van de maatschappij zou kunnen
schaden;

g. de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen van
de maatschappij strikt op te volgen;

h. in geval van (vermoeden van) een strafbaar feit zo spoedig



mogelijk de politie in te lichten;
i. alle andere verzekeringen op de omschreven zaken of

onderdelen daarvan of op enig ander door deze verzekering
gedekt belang, aan de maatschappij op te geven.

De door verzekerde verstrekte of te verstrekken opgaven,
mondeling dan wel schriftelijk, zullen mede dienen tot de
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op
uitkering.

 2. De verzekering geeft geen dekking, indien de verzekerde een van
deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van
de maatschappij heeft geschaad.

3. In elk geval verjaart het recht op uitkering, indien de aanmelding
nietplaatsvindt binnen 5 jaar na de gebeurtenis, die voor de
maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden.

Artikel 9 - SCHADEVASTSTELLING

De schade wordt, mede aan de hand van de door verzekerde verstrekte
gegevens en inlichtingen vastgesteld
- of in onderling goedvinden tussen de maatschappij en verzekering-

nemer, eventueel door een door de maatschappij benoemde expert,
- of indien verzekerde vóór de aanvang van de schadevaststelling de

wens te kennen geeft, door twee experts. In dat geval zal de
maatschappij een  expert benoemen, waarbij verzekeringnemer
tevens zelf een expert kan aanwijzen. De twee experts benoemen
voor het geval van verschil samen een derde expert, die binnen de
grenzen van de door hen berekende schadebedragen de bindende
vaststelling zal doen.

Artikel 10 - SCHADEVERGOEDING

 1. Woonboot
a. Indien de woonboot is verzekerd op basis van herbouwwaarde

vergoedt de maatschappij in geval van beschadiging, tot
maximaal 100% van de verzekerde som, de kosten van herstel of
vervanging van onderdelen zonder aftrek nieuw voor oud,

b. Indien de woonboot is verzekerd op basis van dagwaarde vindt
een redelijke aftrek plaats voor veronderstelde verbetering van
oud naar nieuw.

c. Indien in geval van schade het verzekerde woonschip niet wordt
herbouwd, wordt tot ten hoogste de verzekerde som van het
woonschip en met terzijdestelling van de wettelijke regelingen,
de waarde van het verzekerde woonschip direct vóór de schade
vergoed.

 2. Inboedel
a. De schadevergoeding geschiedt op basis van nieuwwaarde.

De schadevergoeding wordt vastgesteld naar dagwaarde voor:
- zaken, waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van

de nieuwwaarde;
- zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij

bestemd waren;
- motorrijtuigen (waaronder brom- en snorfietsen), caravans en

andere aanhangwagens en vaartuigen, alsmede losse
onderdelen en accessoires, voor zover deze zijn
medeverzekerd.

Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk
vóór de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe
voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek
van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.

b. Voor tot de inboedel behorende kunstvoorwerpen, antiek en
verzamelingen geldt de waarde, welke daaraan uit hoofde van
hun zeldzaamheid door deskundigen wordt toegekend.

c. Voor beschadigde zaken, waarvan naar het oordeel van de
deskundigen herstel mogelijk is, zullen de herstelkosten worden
vergoed, eventueel vermeerderd met een uitkering voor een door
de schade veroorzaakte en door de reparatie niet volledig
opgeheven waardevermindering.

d. Voor antennes en zonweringen wordt de schadevergoeding
vastgesteld naar dagwaarde. Indien  herstel mogelijk is, worden
de herstelkosten vergoed tot maximaal de dagwaarde.

Artikel 11 - ONDERVERZEKERING

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

Artikel 12 - ABANDONNEMENT

Uitdrukkelijk is bepaald dat de woonboot en de inboedel onder geen
beding aan de maatschappij kunnen worden geabandonneerd.

Artikel 13 - PREMIE

De premie, kosten en assurantiebelasting dienen binnen 30 dagen nadat
zij verschuldigd zijn geworden bij vooruitbetaling te worden voldaan
aan de maatschappij of de tussenpersoon, die met de inning is belast.
Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn, alsmede bij
weigering tot  betaling, is de maatschappij - vanaf de dag waarop het
bedrag verschuldigd was  - niet meer tot schadevergoeding verplicht,
onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van
premie, kosten en assurantiebelasting. De dekking wordt weer van
kracht en wel uitsluitend voor de toekomst, 24 uur nadat het
achterstallige bedrag inclusief eventuele incasso- en proceskosten is
voldaan.

Bij het beëindigen van de verzekering - anders dan wegens kwade
trouw van verzekeringnemer - heeft verzekeringnemer recht op
terugbetaling van de premie over de termijn, gedurende welke de
verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van royementskosten.

Artikel 14 - HERZIENING VAN PREMIE OF
VOORWAARDEN

De maatschappij heeft het recht de premie of voorwaarden van
bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze
verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie
of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig de wijziging aan
te passen en wel op een door haar te bepalen datum.

De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en
wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij uiterlijk binnen 30
dagen na bovengenoemde datum de maatschappij schriftelijk te kennen
geeft de aanpassing te weigeren. De verzekering eindigt alsdan op de
premievervaldag of op de dag van de weigering te 0.00 uur.

De mogelijkheid van opzegging door verzekeringnemer geldt niet indien
- de wijziging van premie of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke

regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie of een uitbreiding van de

dekking inhoudt.

Artikel 15 - VERLENGING EN BEËINDIGING

De verzekering loopt tot de op het polisblad onder “duur van de
verzekering” genoemde datum en wordt telkens stilzwijgend verlengd



met de eveneens daar genoemde termijn. Onverminderd het bepaalde in
artikel 15 en 17 eindigt de verzekering

a. op de contactsvervaldatum, indien verzekeringnemer uiterlijk 3
maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk aan de
maatschappij heeft opgezegd;

b. op de premievervaldatum, indien de maatschappij uiterlijk 3
maanden voor deze datum de verzekering schriftelijk heeft
opgezegd;
1. binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de

maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden, haar
ter kennis is gebracht;

2. binnen 30 dagen nadat zij een onder deze verzekering
gereclameerde uitkering heeft verleend dan wel heeft
afgewezen;

3. indien verzekeringnemer langer dan 30 dagen in gebreke is
premie, kosten en assurantiebelasting te betalen;

4. indien een verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van
zaken heeft gegeven.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De maatschappij zal in deze gevallen een opzeg-
gingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen.

Artikel 16 - EIGENDOMSOVERGANG

Zonder nadere overeenkomst gaan de rechten uit deze verzekering niet
over op de nieuwe verkrijger van de woonboot. Bij eigendomsovergang
eindigt de verzekering.

Artikel 17 - ANDERE VERZEKERINGEN

Wanneer blijkt dat de gevolgen van een gebeurtenis door een of meer
elders gesloten verzekeringen 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 ten behoeve van de verzekerde gesloten
verzekeringen wordt uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien deze ver-
zekering niet bestond.

Artikel 18 - ADRES

Kennisgevingen of mededelingen van de maatschappij aan verzekering-
nemer kunnen worden gedaan aan zijn laatst bij de maatschappij bekende
adres of aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling
deze verzekering loopt. Aldus geadresseerde kennisgevingen of medede-
lingen worden geacht verzekeringnemer te hebben bereikt.

Artikel 19 - VERVALTERMIJN

Elk uit deze verzekering voortvloeiend recht op vergoeding vervalt,
indien één jaar na de definitieve schriftelijke beslissing van de
maatschappij tegen haar geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 20 - WETTELIJKE INTERESSEN

Wettelijke interessen ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
Wetboek zullen - in afwijking van hetgeen in dit wetsartikel
dienaangaande is bepaald - uitsluitend verschuldigd worden vanaf de
dag, dat zij in rechte worden gevorderd.

Artikel 21 - PERSOONSGEGEVENS

De bij de aanvraag of het wijzigen van een verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve
van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en of
financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties,
met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en van
activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ”Verwer-
king Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze
gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevens-
verwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan
worden aangevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van
Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070 -
3338777, www.verzekeraars.nl

Artikel 22 - TOEPASSELIJK RECHT; KLACHTENINSTANTIES

1. Op deze verzekering is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst

kunnen in eerste instantie worden ingediend bij de directie van de
maatschappij. Als het oordeel van de directie niet bevredigend
wordt geacht, kan men zich tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen wenden. Deze stichting is door de verzekerings-
bedrijfstak opgericht; er werken verschillende ombudsmannen. Zij
proberen door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er
de Raad van Toezicht die toetst of de maatschappij de goede naam
van de bedrijfstak heeft geschaad.
Adres: Klachteninstituut Verzekeringen,

Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Degene die geen gebruik wil maken van de klachtenbehande-
lingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het
klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen
aan de rechter.
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