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Waar is deze verzekering voor?
Voor steeds meer mensen is het woonschip de ultieme plek 
om te wonen. Maar wonen op het water brengt ook speciale 
risico’s met zich mee. Bij bijvoorbeeld een brand of aanvaring 
heeft u al snel veel schade. Het is dus verstandig om uw 
woonschip goed te verzekeren. Met de woonschipverzekering 
bent u verzekerd tegen schade aan uw woonschip. U kunt ook 
de spullen (inboedel) in uw woonschip verzekeren.
 
Wat verzekeren we? 
Uw woonschip is verzekerd tegen schade door alle plotselinge 
gebeurtenissen van buitenaf. Bijvoorbeeld brand, diefstal, 
lekkage maar ook een aanvaring. U kunt ook uw spullen 
(inboedel) in uw woonschip meeverzekeren. Uw drijvend terras, 
meerpalen, steiger en bijvoorbeeld een schuur of garage op de 
wal kunt u ook verzekeren.

Wilt u precies weten wat we verzekeren? Lees dan de  
voorwaarden bij deze verzekering.

Wat verzekeren we niet?
Dit zijn de belangrijkste schades die we niet verzekeren:
–  Schade door normale slijtage.
–  Schade als u uw woonschip verhuurt.
–  Schade die u met opzet veroorzaakt.
–  Schade door slecht onderhoud van uw woonschip.
–  Schade doordat neerslag naar binnen is gekomen door 

openstaande ramen, deuren of luiken. 

Wilt u precies weten wat we niet verzekeren? Lees dan de 
voorwaarden bij deze verzekering.

Wat krijgt u als u schade heeft?
Als u schade heeft aan uw woonschip, krijgt u het bedrag 
waarvoor u de schade kunt (laten) herstellen (herstelkosten).
Als u schade heeft aan uw spullen (inboedel), krijgt u meestal 
het bedrag terug waarvoor u deze spullen nieuw kunt kopen 
(nieuwwaarde). Zijn uw spullen minder waard dan 40% van het 
bedrag waarvoor u ze gekocht heeft? Dan krijgt u de waarde 
van uw spullen op het moment van de schade (dagwaarde) 
terug. Er zijn nog enkele gevallen waarbij u niet het hele bedrag 
terugkrijgt.

U kunt ook 24 uur per dag hulp krijgen, bijvoorbeeld bij een 
brand of als uw woonschip zinkt. We kunnen dan bijvoorbeeld 
een ander verblijf voor u regelen.

Wat kost deze verzekering?
Hoeveel premie u betaalt, hangt van veel dingen af. 
Bijvoorbeeld van wat voor type woonschip u heeft, de waarde 
van het schip en de waarde van uw inboedel. Uw verzekerings-
adviseur kan u precies vertellen hoeveel premie u betaalt. 

Wilt u deze verzekering?
Wilt u deze verzekering? Ga dan naar uw verzekeringsadviseur. 
Hij kan u alles vertellen over deze verzekering. De adviseur 
houdt rekening met uw wensen en geeft u persoonlijk advies. 
Kijk op www.deltalloyd.nl voor een adviseur bij u in de buurt.

Delta Lloyd Schadeverzekering NV / 2010

Woonschipverzekering



Pag. 2/2 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / 2010

Delta Lloyd Onderdeel
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl

Disclaimer
It nostrud magnism olorem velit adigna conum ad ea feugiam, sisi bla 

facidunt alisl ut iuscil dunt veniamc onsequisi blandre minim inci.

Uw assurantieadviseur is: Delta Lloyd Levensverzekering NV
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl


