VOORWAARDEN WOONBOOTVERZEKERING
WNB UGA

ALGEMEEN
1.9
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Unigarant
Unigarant N.V., postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen, voor rekening en risico
van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. te Hoogeveen.
1.2 Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met Unigarant is aangegaan.
1.3 Verzekerde(n)
Verzekeringnemer/eigenaar en degene die met goedvinden van
verzekeringnemer/eigenaar de woonboot en/of inboedel gebruikt.
1.4 Verzekerd belang
Het belang van de verzekerde bij het behoud van de verzekerde zaak uit
hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel het dragen van het
risico voor de aansprakelijkheid daarvoor.
1.5 Schadegebeurtenis:
Een voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een
uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering
gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker
was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de
omstandigheden zou ontstaan.
1.6 Schade
Beschadiging of verlies van de verzekerde zaken.
1.7 Woonboot
De omschreven woonboot met toebehoren, zoals de op- en aanbouw, de
omloop, de loopplank, het balkon, het gangboord, het terras, de afhouders, de
meerkabels, de meerpalen, de met de woonboot verbonden nutsvoorzieningen
echter met uitsluiting van drijvende terrassen en steigers, aan de wal
geplaatste schuurtjes en dergelijke objecten, alsmede de voortstuwingsinstallatie, tenzij dit uitdrukkelijk is meeverzekerd, hetgeen uit het polisblad zal
moeten blijken.
1.8 Inboedel
Alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende roerende zaken:
a. met inbegrip van (brom)fietsen, antennes, zonweringen, vlaggenmasten,
-stokken, huisdieren, geld en geldswaardig papier tot een maximum als
vermeld in artikel 26, alsmede gereedschappen voor de uitoefening van een
beroep in loondienst;
b. inclusief het belang als huurder bij het omschreven woonboot ter zake de
voor rekening van de huurder aangebrachte veranderingen, verbeteringen
en uitbreidingen, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire
installaties, betimmeringen, parketvloeren e.d., maar exclusief ruiten,
c. slederadio’s, frontjes van autoradio’s die uit preventief oogpunt tijdelijk uit
het rijtuig zijn gehaald, mits aanwezig in het op het polisblad omschreven
woonboot en uitsluitend dienend voor privé-gebruik;
d. met uitzondering van andere motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens en
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vaartuigen, alsmede toebehoren en accessoires van deze rij- en vaartuigen.
Bereddingskosten
Kosten van maatregelen die redelijkerwijs geboden zijn om een onmiddellijk
dreigende schadegebeurtenis af te wenden of om de schade daarvan te
beperken en die u, een verzekerde of iemand namens hen treft.
Schade aan zaken die worden gebruikt bij deze maatregelen zijn ook
bereddingskosten.
Opruimingskosten
Gemaakte kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde
zaken.
Lichtingskosten
Gemaakte kosten voor het boven water dan wel uit het water lichten c.q.
drijvende maken en houden van de woonboot.
Leegstand
Het (nagenoeg) zonder meubilering achterlaten van de woonboot.
(In)braak
Wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking - met zichtbare beschadiging - van afsluitingen.
Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten
een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- verkolen, broeien,
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren,
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Meeverzekerd is echter schade aan de woonboot en inboedel door schroeien,
zengen, smelten als gevolg van hitteuitstraling door een brandend, gloeiend of
heet voorwerp of van aanraking ermee.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een 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 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 zich daarin bevindende gassen en
dampen (onverschillig hoe deze gassen en dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan eerst tijdens deze
ontwikkeld werden) een zodanig 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 een mengsel daarvan, zijn
ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
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De tekst van deze omschrijving en de daarbij behorende toelichting is op 5
april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Utrecht gedeponeerd.
Storm
Windsnelheden van tenminste 14 meter per seconde. Voor stormschade geldt
een eigen risico van ¤ 125,- per gebeurtenis.
Water, stoom en neerslag
Hieronder wordt verstaan schade veroorzaakt door:
1. water of stoom, onvoorzien gestroomd uit binnen de woonboot gelegen
leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding
en centrale verwarming, als gevolg van springen door vorst, breuk,
verstopping of ander plotseling optredend defect,
2. water, onvoorzien gestroomd uit de in lid 1 genoemde toestellen en
installaties,
3. neerslag
Schade als gevolg van de op locatie opgetreden regenval, sneeuwval,
hagel of smeltwater onvoorzien de woonboot binnengedrongen, mits niet
binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken.
Onder de dekking voor schade door neerslag valt niet:
- schade door grondwater;
- schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten
en andere beschadigingen van waterkeringen.
4. water, binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of buizen,
5. grondwater, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en de daarop
aangesloten toestellen of installaties,
6. water uit aquaria door breuk of defect daarvan,
7. water onvoorzien gestroomd uit een waterbed.
Onder onvoorzien wordt verstaan het voor verzekerde redelijkerwijs niet te
verwachten gevolg van zijn handelen of nalaten.
Luchtvaartuigen
Schade aan de verzekerde zaken ten gevolge van het getroffen worden door
een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel
daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen
projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp
dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp.
Overstroming
Overstroming als gevolg 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.

Artikel 2 Grondslag
De grondslag van de verzekering wordt gevormd door:
1. de verstrekte gegevens;
2. de polis.
Artikel 3 Verzekeringsgebied
De verzekering is van kracht tijdens liggen, hellingen, dokken, repareren, verbouwen en verhalen in de gemeente van de ligplaats of naar de dichtstbijzijnde
hellingplaats of dok.
Artikel 4. Verplichtingen in geval van schade
U en de verzekerde(n) zijn verplicht:
1.
ons zo spoedig mogelijk nadat u van de schade op de hoogte bent, in kennis
te stellen van de schadegebeurtenis;
2.
de schade zoveel mogelijk te beperken en de aanwijzingen die wij geven, dan
wel de aanwijzingen van de door ons aangestelde expert op te volgen;
3.
ons uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat onze belangen
zou kunnen schaden;
4.
binnen een redelijke termijn alle gegevens aan ons te verstrekken en stukken
zoals bijvoorbeeld aansprakelijkstellingen (ook per e-mail) en dagvaardingen
aan ons door te zenden;
5.
in het geval van vermissing of verlies, dan wel van inbraak, diefstal, beroving,
vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen
bij de politie;
6.
zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling die onze
belangen kunnen schaden;
7.
eerst met ons overleg te plegen voordat u de beschadigde goederen laat
repareren of restanten vernietigt
8.
en/of daarvan afstand doet;
9.
de schadegebeurtenis en de omvang van de schade aan te tonen dan wel
aannemelijk te maken.
Elk recht op schadevergoeding vervalt bij niet nakoming van deze verplichtingen
met de opzet om ons te misleiden.
Artikel 5. Uitsluitingen
Geen aanspraak kan worden gemaakt voor schaden:
1.
ontstaan door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede
de definities van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd;
2.
ontstaan door atoomkernreacties, ongeacht waar en in welke vorm deze
plaatsvinden, met uitzondering van toepassing ten behoeve van medische
behandeling; maatregelen, in verband met het vorengaande, door de bevoegde
instanties getroffen;
3.
gedurende de tijd dat het verzekerde woonboot in beslag is genomen op last
van eigen of vreemde overheid of instantie, dan wel door haar is gerekwireerd
of wordt gebruikt;
4.
met betrekking tot milieuschaden, in welke vorm dan ook, o.a. door uitstromen
van olie van op de wal geplaatste olietanks;
5.
toestemming / opzet / roekeloosheid:
a. die met toestemming van u en/of verzekerde(n) en/ of andere
belanghebbende(n) is veroorzaakt of verergerd;
b. die is veroorzaakt of verergerd door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/of verzekerde(n) en/
of andere belanghebbende(n). Onder verzekerden worden in dit verband ook
verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten,
waarvan het belang is meeverzekerd, ongeacht of zij krachtens de

6.

polisvoorwaarden als verzekerde worden aangemerkt.
die bestaan uit herstelkosten voortvloeiende uit normale slijtage, indien het niet
vervangen van het aan slijtage onderhevige deel aan verzekeringnemer te
wijten is;

Voor de onderdelen woonboot en inboedel geldt tevens dat er geen dekking is voor
schaden:
7.
uitsluitend bestaande uit beschadiging van huid, verf of conserveringsmiddelen
en/of huidkoper tengevolge van water- en/of luchtvervuiling;
8.
ontstaan terwijl de woonboot voor andere doeleinden wordt gebruikt dan
genoemd in het aanvraagformulier;
9.
bestaande uit herstelkosten, als gevolg van aan verzekeringnemer te verwijten
onvoldoende onderhoud en/of onvoldoende zorg voor het verzekerde
woonboot;
10. ontstaan door vorst, als gevolg van aan verzekeringnemer te wijten onvoldoende zorg;
11. als gevolg van eigen gebrek, slecht onderhoud, constructiefouten,
vochtdoorlating van muren of wanden, (haar)scheuren in beton, roestvorming
en andere vormen van eigen gebrek of achterstallig onderhoud, behoudens het
bepaalde in artikel 30;
12. niet zijnde brandschade of ruitbreuk, veroorzaakt door huisdieren die door de
verzekerde of door een van diens gezinsleden worden gehouden of werden
toegelaten;
13. veroorzaakt door insecten, ongedierte of schimmels;
14. niet zijnde brandschade, veroorzaakt door aan- of verbouw, gebruiken,
bewerking, reiniging of reparatie van de verzekerde zaken;
15. door het gebruik van een bijtende stof, inkt, olie, verf of vet in de woonboot;
16. die in verband met verontreiniging van bodem, lucht of water is ontstaan;
17. als gevolg van aardbeving en overstroming, met dien verstande, dat ten
aanzien van de risico’s van brand en ontploffing als gevolg van overstroming,
deze uitsluiting niet van kracht is;
18. door overstroming, dijkdoorbraak en/of overlopen van dijken;
19. gemaakt op last van enige overheidsinstantie, onverminderd het bepaalde in
artikel 23.2 en 30.2.
Artikel 6. Terrorismedekking
In afwijking van en in aanvulling op hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald
over gedekte risico’s en verzekerde bedragen geldt voor het risico van terrorisme
onderstaande.
Voor schade als gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve
maatregelen, en handelingen of gedragen ter voorbereiding daarvan hierna, zowel
gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadevergoeding/ dekking beperkt tot een uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad
terrorisme van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme N.V.
De afwikkeling van schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt
overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekerings-maatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
Het clausuleblad terrorismedekking en het bijbehorende Protocol afwikkeling claims
van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. zijn op
12 juni 2003 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam respectievelijk onder nummer 78/2003 en onder nummer 79/2003. (deze tekst kunt u lezen of
downloaden via de website: www.terrorismeverzekerd.nl).
Artikel 7. Premiebetaling
1.
Eerste premie
Onder de eerste premie wordt verstaan de premie die u in rekening wordt
gebracht vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Hieronder zijn ook
begrepen de kosten en assurantiebelasting.
a. U dient de eerste premie vooruit te betalen. Als u de eerste premie niet heeft
betaald binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de nota wordt er, zonder
een nadere ingebrekestelling, vanaf de ingangsdatum van de verzekering
geen dekking verleend.
b. Indien wij besluiten om de eerste premie alsnog te innen zijn de artikelen
7.2.b, 7.2.e en 7.2.f op vergelijkbare wijze van toepassing.
2.
Vervolgpremie
Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie die u na de eerste premie
telkens verschuldigd bent op de premievervaldag inclusief de premies in
verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en
assurantiebelasting.
a. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet u uiterlijk
op de dertigste kalenderdag na ontvangst van de nota aan ons hebben
betaald.
b. Indien wij genoodzaakt zijn het verschuldigde langs gerechtelijke weg of via
een andere externe procedure te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw
rekening.
c . Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen
dekking verleend voor gebeurtenissen die daarna plaatsvinden.
d. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet tijdig betaalt, wordt geen
dekking verleend voor schadegebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de
vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder vermelding van de
gevolgen van niet betaling en betaling is uitgebleven.
e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te voldoen.
f . De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan ons
verschuldigd bent, mits wij deze betaling accepteren. Schaden die zich
hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen blijven van
de dekking uitgesloten.
3.
Restitutie van premie
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering verlenen wij restitutie van
premie onder aftrek van kosten. Wij verlenen geen restitutie indien:
a. een uitkering is gedaan op basis van totaal verlies;
b. is opgezegd wegens opzet om ons te misleiden.
Artikel 8. Wijziging van premie en/of voorwaarden
Unigarant heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen
verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is
Unigarant gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering
overeenkomstig die 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 binnen de termijn in de mededeling genoemd
schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op
de datum die in de mededeling door Unigarant is genoemd.
De mogelijkheid van opzegging van de verzekeringnemer geldt niet indien:
de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke
regelingen of bepalingen;
de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking
inhoudt.

geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming, inhoud of
uitvoering van deze overeenkomst kunt u zich wenden tot de directie van Unigarant
N.V., postbus 50.000, 7900 RP Hoogeveen. Indien het antwoord van de directie niet
bevredigend voor u is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Deze kan hier een niet bindend
advies over uitbrengen aan de partijen. Indien u geen gebruik wilt maken van deze
klachtenbehandelingprocedure, of u vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet
bevredigend, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Begin van de verzekering en bedenktijd
1.
De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op het polisblad te 0.00 uur tenzij
anders is overeengekomen.
2.
Bij het aangaan van de verzekering heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen gerekend vanaf het moment van ontvangst van het polisblad.
Artikel 9. Einde van de verzekering en schorsing van de dekking
1.
U kunt de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar gemaakt. De verzekering eindigt op de in
de opzeggingsbrief genoemde datum;
c. binnen 15 dagen na ingang van een premieverhoging en/of achteruitgang
van condities.
2.
Wij kunnen de verzekering schriftelijk opzeggen:
a. uiterlijk 2 maanden voor het einde van de verzekeringsduur;
b. tot 2 maanden nadat wij een definitief standpunt terzake van een schadegebeurtenis aan u hebben kenbaar gemaakt;
c. als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
d. na constatering van niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan
van de verzekering en daarbij is gehandeld met opzet om ons te misleiden
of wij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zouden
hebben gesloten;
e. De verzekering eindigt bij een opzegging conform b. tot en met d. op de in
de opzeggingsbrief genoemde datum.
3.
De verzekering eindigt automatisch:
a. op het moment van (technisch) totaal verlies van het verzekerde object;
b. op het moment van eigendomsovergang (verkoop), tenzij u een ander
verzekerd object ter verzekering opgeeft en de wijziging door ons wordt
geaccepteerd;
c. indien u komt te overlijden en zodra de erfgenamen geen belang meer
hebben bij het verzekerd object. De erfgenamen en wij kunnen bovendien de
overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden na bekendheid met het
overlijden;
d. wanneer het verzekerd object meer dan 5 maanden achtereen buiten
Nederland wordt gebruikt;
e. als u zich definitief in het buitenland vestigt.
4.
Schorsing
U kunt uitsluitend bij verkoop, diefstal of totaal verlies van het verzekerd
object de dekking schorsen. De ongebruikte premie blijft dan gereserveerd. Als
de verzekering 3 jaar is geschorst eindigt de verzekering automatisch, zonder
restitutie van premie.
Artikel 10 Bewoning
De verzekering geschiedt onder het uitdrukkelijke beding dat de woonboot
uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt en doorlopend is bewoond.
Als de woonboot langer dan 30 dagen onbewoond wordt achtergelaten dient
Unigarant hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld. Unigarant heeft te allen
tijde de vrijheid de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de dekking te
beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen.
In dat geval dienen gedurende de maanden oktober tot en met april de hoofdkranen
van de waterleiding te zijn afgesloten en bovendien het water in de leiding achter de
hoofdkranen te zijn afgetapt, onverminderd het bepaalde in artikel 7:957 BW. Indien
aan deze voorwaarde niet is voldaan vervalt het recht op uitkering.
Zodra het verzekerde woonboot leeg komt te staan dan wel buiten gebruik raakt of
buiten de wil van verzekeringnemer door derden in gebruik wordt genomen, wordt de
dekking terstond beperkt tot uitsluitend de risico’s van brand- en vliegtuigschade.
Artikel 11 Wijziging van risico en eigendomsovergang
Indien het in de polis omschreven woonboot van bouwaard, bestemming of inrichting
(is) veranderd, alsmede bij eigendomsovergang, blijft de verzekering gedurende 30
dagen op het gewijzigde risico of ten behoeve van de nieuwe eigenaar doorlopen.
De verzekering zal ook na deze termijn blijven doorlopen, mits voor het verstrijken
van deze termijn van de risicowijziging of eigendomsovergang is kennis gegeven
aan Unigarant en voor zover Unigarant niet binnen 14 dagen na voormelde
kennisgeving schriftelijk heeft medegedeeld de verzekering niet te willen voortzetten.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands Recht van toepassing.
Artikel 13 Adres
Kennisgevingen door Unigarant aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig
aan diens laatst bij Unigarant bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon, via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
Artikel 14 Registratie Persoonsgegevens
Bij de aanvraag van deze verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruiken wij binnen Unigarant N.V. voor het accepteren van de aanvraag,
het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en ten behoeve van
fraudepreventie. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over
voor u relevante producten en diensten.
Artikel 15 Klachten en geschillen
Op de verzekering is het Nederlands recht van toepassing.Voor klachten en/of

Artikel 16 Dekking
1.
Aansprakelijkheid van verzekerden
Verzekerd is tot maximaal het op de polis vermelde verzekerd bedrag de
aansprakelijkheid van verzekerden die ontstaat door of met de woonboot of
onderdelen daarvan toegebracht lichamelijk letsel, al dan niet de dood tot
gevolg hebbend en/of schade aan eigendommen van derden, indien en voor
zover de aansprakelijkheid niet verzekerd is op een andere polis, al dan niet
van oudere datum. Als derden in de zin van de polis worden niet beschouwd de
verzekeringnemer, de bij hem inwonende echtgeno(o)t(e) of partner en bloeden aanverwanten.
2.
Aansprakelijkheid van een andere gebruiker
Onder de verzekering is mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid van
degene, die met goedvinden van verzekeringnemer de woonboot gebruikt en
als verzekerde in de zin van deze overeenkomst zal worden beschouwd. Een
en ander onder voorwaarde dat hij geen andere aansprakelijkheidsverzekering
heeft, de bepalingen van deze polis aanvaardt en ten volle nakomt en
verzekeringnemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze
verzekeringsovereenkomst heeft voldaan.
3.
Proceskosten
Voor onder de verzekering gedekte schaden worden - zonodig ook boven het
verzekerde bedrag - tevens vergoedt:
a. de kosten van verweer - gevoerd onder leiding van Unigarant tegen
aanspraken, ook als deze ongegrond zijn;
b. de kosten van de door Unigarant verleende rechtsbijstand in een tegen een
verzekeringnemer aanhangig gemaakt strafproces.
Artikel 17 Schade
1.
Verplichtingen van verzekerde na een schadegeval
Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die voor Unigarant
tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is hij/zij verplicht Unigarant:
1. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
2. alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkheidsstellingen,
dagvaardigingen en stukken betreffende strafvervolging terstond en
onbeantwoord toe te zenden;
3. desgevraagd een schriftelijke en door hem-/haarzelf ondertekende verklaring
omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade over te leggen. De
door verzekerde verstrekte en/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;
4. medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te laten wat de
belangen van Unigarant zou kunnen schaden.
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde een van deze verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van Unigarant zijn geschaad.
Verzekerde verliest het recht op uitkering, indien hij ten aanzien van een onderdeel
van de schade en/of ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gebeurtenis
plaatsvond:
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave
doet;
gegevens verzwijgt, waarvan hij wist of kon weten dat deze voor Unigarant van
belang zijn.
2.
Schadevaststelling
1. De regeling van een schade zal door Unigarant of door een door haar
benoemde deskundige in overleg met verzekeringnemer of diens gemachtigde geschieden. Indien geen overeenstemming bereikt kan worden, heeft
de verzekeringnemer het recht voor eigen rekening eveneens een deskundige te benoemen, in welk geval het schadebedrag door beide deskundigen
gezamenlijk zal worden vastgesteld. Indien ook dan geen overeenkomst
wordt verkregen, zullen de 2 deskundigen gezamenlijk of de voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, op verzoek van de
meest gerede partij, een derde deskundige benoemen, wiens oordeel
beslissend zal zijn.
De kosten van de derde deskundige zullen door de verzekeringnemer en
Unigarant elk voor de helft gedragen worden. Indien blijkt dat een schade
door één of meer elders gesloten verzekeringen geheel of gedeeltelijk is
gedekt of zou zijn gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is
Unigarant slechts tot uitkering verplicht, voorzover de schade het bedrag te
boven gaat, dat uit hoofde van de elders gesloten verzekering wordt
uitgekeerd, indien deze verzekering niet bestond.
Voorwerpen en kosten verzekerd op een andere polis al dan niet van
oudere datum zijn ten aanzien van de op die andere polis gedekte
gebeurtenissen niet onder deze verzekering begrepen.
2. Na betaling van het schadebedrag zal de verzekering voor de in de polis
genoemde bedragen onverminderd van kracht blijven, behalve in geval van
(totaal) verlies of beëindiging van de verzekering als geregeld in artikel 9.
3. In geval van diefstal gaan door betaling van het schadebedrag alle rechten
op het verloren gegane voorwerp over op Unigarant.
4. Het verzekerde zal in geen geval aan Unigarant kunnen worden
geabandonneerd.
5. Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde zaken tevens door
een of meer andere verzekeringen zijn gedekt en het totaal van de
verzekerde sommen van alle verzekeringen de waarde van de verzekerde
zaken overtreft, wordt de bij deze polis verzekerde som geacht te zijn
verminderd naar evenredigheid van het totaal van de verzekerde sommen en
de waarde van de verzekerde zaken, zonder dat vermindering of restitutie
van de premie plaatsvindt.

6.

Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van Unigarant alle
overige hem bekende verzekeringen op te geven, die op de verzekerde zaken
onmiddellijk voor de gebeurtenis lopende waren.

Indien wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid beperken tot een lager bedrag dan
de verzekerde som, is slechts tot het wettelijk maximum verzekerd.
Artikel 18 Verjaring
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (7:942 Burgerlijk Wetboek).
Een vordering verjaart na 6 maanden nadat wij deze per aangetekende brief hebben
afgewezen.
Artikel 19 Andere verzekering
Van de verzekering is uitgesloten schade waarvoor, indien deze verzekering niet
bestond, aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade op
grond van enige andere verzekering of voorziening. In dat geval wordt alleen die
schade vergoed die het bedrag van de vergoeding krachtens die andere verzekering
of voorziening te boven gaat.
Artikel 20 Wetswijziging
Unigarant heeft het recht, indien gedurende de contractduur het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden verzwaard door wetgeving in formele of materiele zin,
deze verzekering met ingang van een door haar te bepalen datum op te zeggen. Bij
opzegging wordt een termijn van tenminste dertig dagen in acht genomen.

Artikel 25 Schadevergoeding
In geval van beschadiging worden vergoed tot maximaal 100% van de verzekerde
som, de kosten van herstel of vervanging van onderdelen zonder aftrek nieuw voor
oud voor zover het casco is verzekerd op basis van herbouwwaarde.
Indien het casco is verzekerd op basis van dagwaarde vindt een redelijke aftrek
plaats voor veronderstelde verbetering van oud naar nieuw.
Indien in geval van schade het verzekerde woonboot niet wordt herbouwd, wordt tot
ten hoogste de verzekerde som van de woonboot en met terzijdestelling van de
wettelijke regelingen, de waarde van het verzekerde woonboot vlak voor de schade
vergoed onder aftrek van de waarde van de restanten.
Artikel 26 Eigen risico
Voor het eigen risico storm wordt verwezen naar artikel 1.16.
Artikel 27 Verplichtingen bij stalen casco’s
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 Unigarant. Mocht bij schade blijken, dat aan deze voorwaarde niet is voldaan
dan wel dat daarbij geconstateerde gebreken niet of onvoldoende verholpen zijn, zal
geen schadevergoeding plaatsvinden voor schade aan de woonboot en gevolgschade aan de inboedel door eigen gebrek.

INBOEDEL
WOONBOOT
Artikel 21 Waardevaststelling
De waarde van het bij deze polis verzekerde woonboot in onbeschadigde staat is
voor de duur van deze verzekering met wederzijds goedvinden vastgesteld op de
verzekerde som.
In verband met de ontwikkeling van de waarde van het casco in samenhang met
welvaartsveranderingen en stijgende bouwkosten vindt eenmaal per vijf jaar
herinspectie van het casco plaats.
De verzekeringnemer c.q. de verzekerde is gehouden hieraan zijn medewerking te
verlenen.
Artikel 22 Dekking
De verzekering biedt dekking tot maximaal de getaxeerde verzekerde som van de
woonboot tegen materiële schade door verlies van het geheel dan wel een gedeelte,
alsmede de kosten van herstel van beschading van de woonboot ontstaan door een
van buiten komend onheil, inclusief brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag, inclusief eigen gebrek van de vier laatstgenoemde risico’s met terzijdestelling
van artikel 7:952 van Burgerlijk Wetboek, diefstal, poging daartoe en vermissing van
de woonboot en/of uitrustingsstukken, tenzij anders vermeld op het polisblad.
Tevens is gedekt glasbreuk van alle ruiten dienende tot lichtdoorlating in ramen en
deuren, veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil. Kosten van noodvoorzieningen zijn onder de dekking inbegrepen.
Artikel 23 Extra dekking
1.
Huurderving
Als het verzekerde woonboot is verhuurd, is huurderving als gevolg van een
van buiten aankomend onheil overkomen aan het verzekerde woonboot
gedekt, indien bewoning van de woonboot voor een onbepaalde tijd niet
mogelijk is.
De schade door huurderving zal door Unigarant worden vergoed gedurende de
tijd nodig voor volledig herstel of herbouw, doch hoogstens gedurende 26
achtereenvolgende weken en niet op grond van een andere verzekering of
voorziening vergoeding plaatsvindt.
Indien en voor zover de woonboot of een gedeelte daarvan door
verzekeringnemer zelf bewoond of gebruikt wordt, zal de vergoeding voor
huurderving geschieden als ware het met gelijke bestemming wel aan derden
verhuurd. Geen vergoeding van huurderving zal plaats vinden, indien er ter
zake van huur van vervangende ruimte een uitkering wegens aansprakelijkheid
conform artikel 16 verschuldigd is.
Als er sprake is van een gedekt evenement worden onder deze verzekering
ook vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag:
2.
Opruimings- en lichtingskosten
Na voorafgaande goedkeuring van Unigarant worden de lichtings- en
opruimingskosten vergoed na totaalverlies indien en voor zover de overheid
gelast de woonboot te ruimen.
3.
Bereddingskosten
De bereddingskosten zijn gedekt tot een maximum van eenmaal de verzekerde
som.
4.
Kosten van vervoer en bewaking
De kosten van vervoer en bewaking naar de dichtstbijzijnde herstelplaats als
en voor zover de woonboot de herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken.
Artikel 24 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 5 wordt geen vergoeding zal worden
gegeven voor glasschade aan:
a.
versieringen, waaronder eveneens wordt begrepen beschilderingen of etswerk
op ruiten;
b.
ruiten die gebrandschilderd zijn;
c.
ruiten die zich bevinden in windschermen, balkon- of terreinafscheidingen
(tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd);
d.
glas-in-lood of draadglas als gevolg van eigen gebrek;
e.
ruiten die gebroken zijn tijdens verbouwing van de woonboot of ten tijde van
leegstand;
f.
ruiten tijdens verplaatsing, bewerking, verandering, beschildering of vervoer.

Artikel 28 Begripsomschrijvingen
1.
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.
2.
Audiovisuele apparatuur
a. alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio- en
televisietoestellen, videocamera’s, compact disc-apparatuur, band-, videoen cassetterecorders;
b. alle soorten computerapparatuur zoals spel- en microcomputers.
Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur en hulpmiddelen, zoals
platen, compact discs, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en
afdrukeenheden.
3.
Geld
Gemunt geld en bankbiljetten, ongeacht de valuta, die dienen tot wettig
betaalmiddel.
4.
Geldswaardig papier
Alle papieren waaraan in het economisch verkeer een zekere geldswaarde
wordt toegekend. Onder deze omschrijving wordt niet verstaan ongetekende
cheques, betaalkaarten en plastic kaarten en passen.
5.
Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde
soort en kwaliteit.
De verzekering geschiedt op basis van de nieuwwaarde van de verzekerde
zaken.
Indien de beschadigde zaken naar het oordeel van de experts kunnen worden
gerepareerd, heeft Unigarant het recht de reparatiekosten te vergoeden,
vermeerderd met het bedrag van de eventuele waardevermindering, die door de
schade is ontstaan, doch door de reparatie niet is opgeheven.
Ten aanzien van:
a. (brom)fietsen,
b. zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder bedraagt dan 40% van
de nieuwwaarde,
c. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij bestemd waren, zal
de schadevergoeding op basis van de dagwaarde geschieden.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Schadevergoeding ter
zake van zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde zal niet op
basis van nieuwwaarde geschieden.
6.
Indexering
a. Jaarlijks worden per de premievervaldatum het verzekerd bedrag en in
evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde waarde-index van
woninginboedels.
b. Indien bij schade blijkt, dat de waarde van de inboedel hoger is dan het op
de laatste premievervaldatum overeenkomstig het indexcijfer vastgestelde
bedrag, dan wordt voor de regeling van de schade het verzekerde bedrag
verhoogd met maximaal 25%.
De bepaling omtrent indexering is niet van toepassing op het eventueel extra
verzekerd bedrag voor diefstal van lijfsieraden en/of audio-visuele apparatuur.

Artikel 29 Omschrijving van de dekking

A.

Verzekerde zaken bij een schadegebeurtenis

B.

A.1

Inboedel
Geld en geldswaardig papier, waaronder ook
begrepen een chipkaart, boven het verzekerd
bedrag tot e 1.250,-, ook indien van derden
onder berusting. Deze dekking geldt eveneens
ten aanzien van cheques en girobetaalkaarten
met eventueel bijbehorende passen en/of
creditcards indien elders geen of geen volledige
vergoeding wordt verleend tot maximaal e 150,-.

B.1 De in de polis omschreven woonboot met aan- of
bijgebouwen, alsmede tijdelijk in andere permanent bewoonde woonhuizen binnen Nederland.

C1.1 Brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag
alsmede inductie/overspanning als gevolg van
blikseminslag.
diefstal*, afpersing of beroving, vandalisme,
gepleegd door iemand die wederrechtelijk het
omschreven gebouw is binnengedrongen na
braak, storm, water, stoom en neerslag, olie,
rook en roet, luchtvaarten, rellen, relletjes en
opstootjes, plundering, ongeregeldheden bij
werkstaking, aanrijding en aanvaring alsmede
schade door afgevallen of uitgevloeide lading,
het omvallen van kranen, heistellingen en bomen,
scherven van brekende ruiten, hand- en
wandspiegels, schilderijen en etsen, storing in
een koel-/vriesinstallatie (koelschade), breuk van
aquaria en tot de inboedel behorende etsen,
hand- en wandspiegels.

B.2 Buiten het omschreven gebouw binnen
Nederland.

C.1.2 Alle overige aan het woonboot overkomen van
buiten komende onheilen waardoor schade aan
de inboedel ontstaat.

B.2.1 Op balkons, in de tuin, op het erf, onder afdaken
en aan de buitenkant van de omschreven
woonboot (zie ook A.2).

C.2

Een gebeurtenis als onder C.1 omschreven, maar
met uitzondering van storm, water, stoom en
neerslag, vandalisme en diefstal, zonweringen,
antennes, vlaggenmasten, -stokken zijn echter
wel tegen het risico van stormschade en diefstal
verzekerd.**

B.2.2 Tijdelijk, maar niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden, in andere gebouwen dan de
omschreven woonboot exclusief strandhuisjes.

C.3

Een gebeurtenis als onder C.1 omschreven, doch
wat betreft diefstal* en vandalisme alleen na
braak van buitenaf aan de opstal.

B.2.3 In deugdelijk afgesloten auto’s (geen aanhangwagens).
Deze dekking geldt ook indien de auto zich in
België, Luxemburg of Duitsland bevindt.

C.4

Een gebeurtenis als onder C.5 omschreven, maar
ook diefstal na braak aan de buitenzijde van de
auto tot maximaal e 250,- per gebeurtenis.
Het overeengekomen eigen risico is voor deze
rubriek niet van toepassing.

B.2.4 Op andere plaatsen, zoals in de open lucht, in
tenten, strandhuisjes, boten, caravans, etc.

C.5

Brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving en afpersing,
tijden vervoer tegen diefstal* van kisten of
koffers of alleen de inhoud daarvan na braak aan
deze kisten of koffers, alsmede bij transport
tegen schade door een ongeval het middel van
vervoer overkomen, het breken van hijsgerei of
het uit de strop schieten.

B.3 Buiten Nederland maar binnen Europa, maar voor
niet langer dan 3 achtereenvolgende maanden.

C.6

Brand, brandblussing, blikseminslag en
ontploffing.

B.4 In de tuin, op het erf of op de balkons van de
omschreven woonboot.

C.7

Een gebeurtenis als onder C.1 omschreven, maar
met uitzondering van storm, water, stoom,
neerslag en vandalisme.

Boven de verzekerde som:
A.3 Tuinaanleg en beplanting tot ten hoogste 10%
van het verzekerd bedrag.

B.5 Bij de omschreven woonboot.

C.8

Een gebeurtenis als onder C.2 omschreven.

A.4

B.6 In het omschreven gebouw met aan- of
bijgebouwen.

C.9 Een gebeurtenis als onder C.1 omschreven.

A.2

*
**

Tot de inboedel behorende tuinmeubilair,
tuingereedschap en wasgoed, tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag.

Inboedel van derden, indien er een overschot
aan dekking is en voorzover die eigenaar(s) zelf
niet of onvoldoende is/zijn verzekerd.

Aanwezig

C.

Tegen materiële schade door:

Voor diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van e 2.500,- per gebeurtenis
Deze beperking geldt niet, indien lijfsieraden voor een afzonderlijk bedrag op deze polis zijn verzekerd.
Voor schade door storm aan schuttingen die voor rekening van huurder zijn aangebracht geldt een eigen risico van
Zie voor begripsomschrijvingen artikel 1.

e 250,- per gebeurtenis.

Artikel 30 Extra dekking
Indien de inboedel als gevolg van een bij deze polis gedekt evenement is beschadigd, zijn onder deze verzekering mede begrepen de hieronder vermelde kosten.
Deze kosten worden vergoed boven de verzekerde som, echter voor de onderdelen
1, 2 en 3 tezamen tot maximaal de verzekerde som van de inboedel en voor de
onderdelen 4 en 5 tot maximaal het voor ieder onderdeel vastgestelde maximum.
1.

2.

3.

4.

5.

Hulploon
Na voorafgaande goedkeuring door Unigarant worden hulplonen en andere
kosten ter voorkoming en vermindering van schade aan de inboedel vergoed
indien en zover deze in redelijkheid zijn gemaakt.
Opruimingskosten
De opruimingskosten voor zover enige overheid gerechtigd is de opruiming van
de inboedel te verlangen.
Bereddingskosten
De bereddingskosten zijn gedekt tot een maximum van eenmaal de verzekerde
som.
Extra hotel- en/of pensionkosten
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som van de inboedel worden extra
hotel- en/of pensionkosten vergoed, die verzekeringnemer als gevolg van een
gedekt evenement moet maken.
Extra kosten
Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som van de inboedel de kosten van
vervoer en opslag van de geredde inboedel, die verzekeringnemer moet
maken, doordat de woonboot door een gedekt evenement onbewoonbaar is
geworden.

Artikel 31 Uitsluitingen
Voor de uitsluitingen wordt verwezen naar de artikel 24 van deze voorwaarden.
Artikel 32 Schadevergoeding
In geval van schade wordt vergoed op basis van:
a.
Het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en
onmiddellijk na de gebeurtenis of – naar keuze van Unigarant – de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van
de expert(s) voor herstel vatbaar zijn, alsmede de grootte van een door de
gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering.
b.
Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden aangehouden de
nieuwwaarde als vermeld in artikel 28.5 met uitzondering van aldaar genoemde
zaken;
c.
Met de inwerking van de index op de verzekerde som wordt onmiddellijk voor
het voorval rekening gehouden, eventueel tot het overeengekomen maximum;
d. Schadevergoedig is slechts naar evenredigheid verschuldigd, indien de
verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk
voor de gebeurtenis.
Artikel 33 Eigen risico
Voor de steden Amsterdam (postcode 1000 t/m 1109), Den Haag ( postcode 2500
t/m 2599), Rotterdam (postcode 3000 t/m 3099), Utrecht (postcode 3500 t/m 3599),
geldt bij diefstalschaden een eigen risico van  250,- per gebeurtenis.
Voor diefstal van audiovisuele apparatuur geldt in bovengenoemde steden een
maximale dekking van  2.500,- bij inbraak/diefstal en voor geld- en geldwaardig
papier van  500,-.
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