
HOOFDSTUK INDELING
I Begrippen

II Verzekeringsgebied

III Omschrijving van de dekking

IV Schade

V Premie, eigen risico

VI Begin en einde van de verzekering

VII Overige bepalingen

I BEGRIPPEN

Art. 1.0 De Vereniging – Leden

Vereniging Oranje, Onderlinge Verzekering van Schepen U.A., gevestigd te

Groningen. Leden van de Vereniging zijn eigenaren, gebruikers, zowel natuur-

lijke als rechtspersonen, van één of meer woonschepen, die een overeenkomst

van verzekering met de Vereniging hebben gesloten en door het bestuur als

lid zijn toegelaten één en ander conform de statuten van de Vereniging.

Art. 1.1 Verzekeringnemer

Verzekeringnemer is degene met wie de Vereniging de verzekeringsovereen-

komst is aangegaan en die als zodanig op het polisblad staat vermeld.

Art. 1.2 Verzekerde

Verzekerde is degene die in geval van een onder de verzekeringsovereen-

komst gedekte schade recht op uitkering heeft.

De verzekerden zijn:

1. de verzekeringnemer;

2. de eigenaar van het woonschip;

3. de door de verzekeringnemer of de eigenaar gemachtigde gebruiker van

het woonschip;

4. opvarenden, die zich met toestemming van de verzekeringnemer of de

eigenaar aan boord van het woonschip bevinden.

De belangen van de eigenaar, die niet tevens verzekeringnemer is, en de door

hem gemachtigde gebruikers en opvarenden zijn echter alleen medeverzekerd,

indien deze eigenaar op de polis uitdrukkelijk als medeverzekerde is vermeld.

Art. 1.3 Woonschip

Onder woonschip wordt verstaan het op het polisblad omschreven woonschip,

inclusief toebehoren, als de opbouw, de loopplanken, de meerkabels, de met

het woonschip verbonden elektrische leidingen. Niet tot het woonschip wor-

den onder andere gerekend: zonweringen, buitenantennes, meerpalen, afhou-

ders, gas- en waterleiding(en) buiten het woonschip, steigers en aan de wal

geplaatste schuurtjes of andere objecten, tenzij anders overeengekomen.

Art. 1.4 Bijboot

De bij het woonschip behorende boot en, indien meeverzekerd en eveneens

op het polisblad omschreven, de bij deze boot behorende buitenboordmotor.

De bijboot moet voldoen aan de volgende criteria:

- het betreft een open boot;

- een bereikbare snelheid van maximaal 30 km/h;

- de waarde van de bijboot inclusief motor bedraagt maximaal

€ 5.000.--;

- een lengte die niet langer is dan 5 meter;

- geen inboordmotor.

Art. 1.5 Inboedel

Onder inboedel van het woonschip wordt verstaan alle tot een particuliere

huishouding behorende zaken met inbegrip van lijfsieraden, zonweringen,

antennes en aan boord van het woonschip gestalde (brom- en snor)fietsen.

Onder inboedel wordt niet verstaan: andere motorrijtuigen dan brom- en snor-

fietsen, aanhangwagens, caravans en vaartuigen alsmede losse onderdelen

en/of accessoires daarvan, geld en geldswaardige papieren.

Art. 1.6 Lijfsieraden

Onder lijfsieraden worden verstaan sieraden, inclusief horloges, die zijn ver-

vaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten

dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal of andere vergelijkbare

stoffen, alsmede parels.

Art. 1.7 Verzekerde som

De verzekerde som is het hoogste bedrag van de schadevergoeding tot uitke-

ring waarvan de Vereniging als gevolg van een zelfde voorval kan worden ver-

plicht. De verzekerde som staat op het polisblad vermeld.

Art. 1.8 Vervangingswaarde

Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat

en ouderdom gelijkwaardig woonschip als het verzekerde woonschip. De ver-

vangingswaarde geldt als de verzekerde waarde van het woonschip en wordt,

behoudens door de Vereniging te leveren tegenbewijs, geacht gelijk te zijn

aan de verzekerde som.

Art. 1.9 Nieuwwaarde

Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit te

verkrijgen.

Art. 1.10 Dagwaarde

De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering

door veroudering en/of slijtage.
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Art. 1.11 Brand

Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakte en met vlam-

men gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht

voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand:

- zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien;

- doorbranden van elektrische leidingen, apparaten en motoren;

- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

Art. 1.12 Wettelijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verzekerde jegens derden voortvloeiend uit wetsbe-

palingen voor schade, die hij/zij met of door het verzekerde woonschip aan

deze derden toebrengt.

Art. 1.13 Dagen

Onder “dagen” wordt verstaan alle dagen met inbegrip van de zaterdagen,

zondagen, en algemeen in Nederland erkende feestdagen.

Art. 1.14 Grondslag verzekering

Het door verzekeringnemer ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en

de direct of later door hem/haar verstrekte inlichtingen en gegeven verklarin-

gen vormen de grondslag van de verzekering. Het op basis hiervan door de

Vereniging opgemaakte polisblad en andere documenten of mededelingen

welke verzonden worden aan het aan de Vereniging laatst bekende adres van

verzekeringnemer, geven de inhoud van de overeenkomst weer.

Art. 1.15 Eigen gebrek

Onder eigen gebrek wordt verstaan een minderwaardige eigenschap of toe-

stand van het materiaal, die niet hoort voor te komen in zaken van dezelfde

soort en kwaliteit.

II VERZEKERINGSGEBIED

Art. 2.0 Verzekeringsgebied

De verzekering is binnen Nederland en België van kracht tijdens liggen op de

vaste ligplaats die op het aanvraagformulier staat genoemd. De verzekering is

mede van kracht tijdens hellingen, dokken, repareren, verbouwen en verhalen

- gesleept of op eigen kracht -, mits verzekerde voor verplaatsing van het

woonschip vanaf de vaste ligplaats vooraf schriftelijke toestemming van de

Vereniging verkrijgt en de door de Vereniging ter zake gegeven aanwijzingen

opvolgt.

III OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Art. 3.0 Woonschip

Verzekerde heeft aanspraak op vergoeding van in zijn vermogen geleden

schade door verlies van het geheel of een gedeelte, alsmede de kosten van

herstel wegens beschadiging van het woonschip door:

alle gevaren van de vaart, schipbreuk, stranden, storm, onweer, overvaren,

aanzeilen, aanvaren of aandrijven, kappen, overboord werpen, geweld, brand,

ontploffing, zelfontbranding, blikseminslag, diefstal en een poging daartoe,

verduistering, nalatigheid en verzuim van verzekerde, een eigen gebrek

en in het algemeen alle van buiten komende onheilen.

De kosten ter herstel van een eigen gebrek zelf zijn ook meeverzekerd.

Art. 3.1 Hulploon en kosten ter voorkoming of
vermindering van schade

Hulploon en kosten door verzekerde met goedkeuring van de Vereniging en/of

in redelijkheid gemaakt om onder deze verzekeringsvoorwaarden gedekte

schade te voorkomen of te verminderen zijn medeverzekerd tot maximaal de

voor het woonschip geldende verzekerde som.

Art. 3.2 Kosten van bewaking en vervoer

De verzekering dekt de noodzakelijke kosten van bewaking en vervoer van het

woonschip naar en van de dichtstbijzijnde herstelplaats, waar de onder deze

verzekering gedekte schade wordt hersteld, voor zover het woonschip deze

herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken.

Art. 3.3 Rechtsbijstand

Via bemiddeling van de Vereniging is ten behoeve van alle verzekerden in

hoedanigheid van eigenaar, bezitter en houder van het op het polisblad

omschreven woonschip, een collectieve rechtsbijstandverzekering gesloten bij

Anker Verzekeringen N.V., polisnummer P.908406. Op verzoek worden de

polisvoorwaarden door de Vereniging toegezonden. Deze rechtsbijstandverze-

kering bevat beperkingen/uitsluitingen.

Art. 3.4 Wettelijke aansprakelijkheid

Verzekerd zijn de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde

met betrekking tot schade veroorzaakt en ontstaan tijdens de geldigheidsduur

van de verzekering door een gedekt evenement en toegebracht met het woon-

schip aan personen en/of zaken, alsmede de kosten van lichten en/of oprui-

men bij eventueel zinken en/of wrak worden van het woonschip, tot het

maken waarvan verzekerde wordt verplicht.

Indien naar aanleiding van een gedekte schadegebeurtenis door de ter plaat-

se bevoegde overheid een borgsom wordt verlangd ter waarborging van de

rechten van de benadeelde(n), zal de Vereniging deze verstrekken, een en

ander in evenredigheid met en beperkt tot dat deel van de schade. De voor de

schade aansprakelijke verzekerde(n) is (zijn) verplicht alle medewerking te

verlenen om de Vereniging weer beschikking te doen krijgen over het ver-

strekte bedrag zodra de borgsom is vrijgegeven.

De dekking van de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot

maximaal de verzekerde som w.a. als op het polisblad vermeld.

Art. 3.5 Inboedel

Verzekerde heeft aanspraak op vergoeding van door hem in zijn vermogen

geleden schade door het verlies van het geheel of een gedeelte alsmede kos-

ten van herstel wegens beschadiging van de inboedel door:

1. een van buitenkomend onheil, waardoor het woonschip wordt getroffen

en beschadigd;

2. brand, ontploffing, ook als deze het gevolg zijn van een eigen gebrek, als-

mede blikseminslag;

3. diefstal en verduistering, mits er sporen van braak aanwezig zijn;

4. vandalisme door iemand die wederrechtelijk is binnengedrongen, mits er

sporen van braak aanwezig zijn;

5. water uit aquaria door breuk of defect daarvan;

6. regen-, sneeuw- of smeltwater dat onvoorzien en niet door onzorgvuldig-

heid of door onvoldoende onderhoud van verzekerde is binnengedron-

gen;

7. onvoorzien uitstromen van olie of water uit vaste leidingen, waterbed-

den, reservoirs of tanks van met olie gestookte centrale verwarmingsin-

stallaties, haarden of kachels, mits aangesloten op een schoorsteen;

8. rook en roet, plotseling uitgestoten door op de schoorsteen van het

woonschip aangesloten verwarmingsinstallaties.



De inboedel is gratis meeverzekerd op basis van nieuwwaarde tot 20% van de

voor het verzekerde woonschip geldende verzekerde som.

Art. 3.6 Verblijf woonschip/inboedel elders

Deze verzekering dekt het verblijf op de helling, op de werf, in het droogdok,

op de wal, in de fabriek, in de werkplaats, in de berging en waar het woon-

schip en de inboedel zich overigens binnen het verzekeringsgebied mogen

bevinden ten gevolge van een onder de verzekering gedekt evenement.

De inboedelzaken, die zich tijdelijk, maar niet langer dan drie maanden ach-

tereen buiten het woonschip elders in Nederland of België bevinden zijn ver-

zekerd als volgt:

1. in permanent bewoonde woonhuizen, gebouwd van steen met harde

dekking: tot 10% van de verzekerde som tegen alle in art. 3.5 genoemde

schadeoorzaken. Waar in art. 3.5 is vermeld woonschip dient voor zover

van toepassing te worden gelezen woonhuis;

2. buiten een gebouw: tot 10% van de verzekerde som tegen risico’s van

brand, ontploffing;

3. in afgesloten auto’s: tegen diefstal na duidelijke sporen van braak aan de

auto met een maximum vergoeding van € 250,-- per gebeurtenis. Dit

maximum geldt ook in geval van diefstal van lijfsieraden. In geval van

diefstal van de gehele auto bestaat eerst recht op vergoeding, nadat een

termijn van 30 dagen na de aangifte bij de politie is verstreken zonder dat

de auto is teruggevonden;

4. tijdens verhuizing of transport naar of van een herstel- of bewaarplaats:

tegen materiële schade door een ongeval het vervoermiddel overkomen,

dan wel door verkeerd gebruik of defect van enig hulpmiddel bij het

laden en lossen.

De in dit artikel vermelde dekking geldt uitsluitend voor eigendommen van

verzekeringnemer en eigenaar van het woonschip.

Art. 3.7 Dekkingen boven de verzekerde som inboedel

Contant geld en geldswaardige papieren, eigendom van verzekeringnemer of

eigenaar van het woonschip zijn verzekerd in het woonschip tot 10% van de

verzekerde som met een maximum van € 500,-- per gebeurtenis tegen schade

ten gevolge van brand, storm en diefstal, mits sporen van braak aanwezig zijn

in het woonschip.

Art. 3.8 Extra kosten

Gedekt zijn kosten voor hotel, pension, opslag van meubelen en vervoer daar-

van, noodzakelijk geworden door een onder deze verzekering gedekt evene-

ment en over een periode van maximaal 52 weken tot maximaal 10% van de

verzekerde som van het woonschip per gebeurtenis.

Art. 3.9 Uitsluitingen

Uitgesloten van verzekering is (zijn):

1. schade die verzekerde met opzet of door roekeloosheid heeft veroor-

zaakt;

2. schade die door opvarenden of gebruikers van het verzekerde woonschip

met opzet of roekeloosheid is veroorzaakt, tenzij verzekerde aantoont dat

de schade buiten zijn/haar weten en tegen zijn/haar wil is veroorzaakt en

hem/haar geen enkel verwijt treft;

3. schade veroorzaakt doordat verzekerde de verplichtingen voortspruiten-

de uit deze verzekeringsovereenkomst niet is nagekomen;

4. schade als gevolg van het gebruik van alcoholhoudende drank, drugs,

enig ander bedwelmend of opwekkend middel of medicijnen of combina-

ties hiervan door verzekerde;

5. schade die het gevolg is van vorst en/of stukvriezen, veroorzaakt door

onachtzaamheid en/of onvoldoende zorg van verzekerde;

6. schade als gevolg van losraken of overboord vallen van de buitenboord-

motor van de bijboot, tenzij dit een gevolg is van schipbreuk, stranden,

zinken, brand, aanvaring, ontploffing en/of zelfontbranding;

7. schade toegebracht aan eigendommen van derden, die zich bevinden in

het woonschip en/of bijboot;

8. immateriële schade;

9. schade door de geleidelijke inwerking van:

- licht en/of vocht;

- bodem-, water- en luchtverontreiniging, tenzij de geleidelijke inwer-

king wordt ingezet door een plotselinge hevige uiting van verontreini-

ging en verzekerde de gevolgen redelijkerwijs niet kan voorkomen;

10. schade bestaande en voortvloeiende uit normale slijtage, indien het niet

vervangen van het aan slijtage onderhevige onderdeel aan verzekerde te

wijten is;

11. schade als gevolg van aan verzekerde te wijten onvoldoende onderhoud

van en/of onvoldoende zorg voor de verzekerde zaken;

12. schade veroorzaakt terwijl het woonschip is verhuurd of in algemene zin

anders wordt gebruikt dan voor particuliere bewoning, tenzij vooraf

schriftelijk anders overeengekomen;

13. schade aan zonwering en buitenantennes ten gevolge van meteorologi-

sche omstandigheden, als bijvoorbeeld storm en neerslag;

14. schade aan tot de inboedel van verzekerde behorende audiovisuele en

computer- en randapparatuur (software is volledig uitgesloten) die

€ 5.000,-- te boven gaat;

15. schade aan lijfsieraden van verzekerde die € 2.500,-- te boven gaat;

16. schade aan curiosa, verzamelingen, antieke voorwerpen, schilderijen,

kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten, tenzij uitdrukkelijk meeverze-

kerd;

17. mobiele telefoons en vergelijkbare communicatiemiddelen;

18. schade aan en door vaartuigen welke door het verzekerde woonschip

worden gesleept, geduwd of gekoppeld gevaren, met inbegrip van de

schade daardoor ontstaan aan of door het eigen woonschip, anders dan

in geval van nood;

19. schade veroorzaakt door, optredende bij en voortvloeiende uit een

atoomkernreactie, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan, als-

mede schade veroorzaakt door molest (waaronder wordt verstaan gewa-

pend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en

muiterij) dan wel veroorzaakt gedurende de tijd dat het verzekerde

woonschip in beslag is genomen of wordt gebruikt krachtens een besluit

van een Nederlandse of vreemde mogendheid;

20. aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan verzekerde zelf, zijn/haar

echtgeno(o)t(e), zijn/haar geregistreerde partner en kinderen;

21. schade aan (zonne-)brillen;

22. schade veroorzaakt door een uitwatering op het betondeel van de stand-

pijpen en/of andere doorvoeren in het casco lager dan 20 cm boven de

waterlijn.

Art. 3.10 Risicowijziging of -verzwaring, veranderingen
aan het woonschip

Een na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen

wijziging in de bestemming van het woonschip en/of aan het woonschip

uitgevoerde ingrijpende veranderingen doen de dekking vervallen, totdat het

woonschip opnieuw ter inspectie aan de Vereniging wordt aangeboden en

door haar voor dekking is geaccepteerd.

Art. 3.11 Elders lopende verzekeringen

Indien een onder de verzekeringsovereenkomst gedekt risico ook onder een

andere verzekeringsovereenkomst is gedekt, bestaat tegenover de Vereniging

slechts recht op uitkering voor zover die schade niet onder de andere verzeke-

ringsovereenkomst is gedekt.



IV SCHADE

Art. 4.0 Verplichtingen van verzekerde

1. Zodra verzekerde van een gebeurtenis, waartegen de verzekeringsvoor-

waarden dekking verlenen, op de hoogte is of behoort te zijn, dient hij de

Vereniging daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte

te stellen.

2. De verzekerde is vervolgens verplicht binnen 10 dagen na de in lid 1

bedoelde melding de Vereniging een zo volledig mogelijke omschrijving

van het gebeurde en de ontstane schade te geven en haar verder alle

inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor haar van belang zijn

om haar uitkeringsplicht te beoordelen.

3. Het recht op uitkering vervalt indien een verzekerde een verplichting als

bedoeld in de leden 1 of 2 van dit artikel niet is nagekomen met de opzet

de Vereniging te misleiden, behoudens voor zover deze misleiding het

verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Indien van zodanige

opzet geen sprake is, vervalt het recht op uitkering niettemin indien de

Vereniging door de niet-nakoming van zo’n verplichting in een redelijk

belang is geschaad. Indien van schending van zo’n redelijk belang geen

sprake is, kan de Vereniging de uitkering verminderen met de schade die

zij lijdt door niet-nakoming van de verzekerde van zijn bedoelde verplich-

tingen.

4. In geval van diefstal, verduistering, vermissing of kwaadwillige beschadi-

ging, dient verzekerde, op straffe van verval van het recht op uitkering,

onmiddellijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie.

5. Bij schade aan het woonschip en/of inboedel dient verzekerde de

Vereniging in de gelegenheid te stellen deze schade door een door haar

aan te wijzen deskundige te doen onderzoeken alvorens tot reparatie

wordt overgegaan.

6. Voorts dient verzekerde alle door de Vereniging verlangde medewerking

te verlenen en verder niets te doen of te laten hetwelk de behandeling

van de schade en/of verhaal daarvan zou schaden.

7. In geval van niet nakoming van een of meer van de in de leden 4, 5 en 6

bedoelde verplichtingen, gelden de bepalingen van lid 3, 2e en 3e volzin.

Art. 4.1 Uitbetaling schade

Wettelijke aansprakelijkheid

De Vereniging heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen

en met hen schikkingen te treffen.

Woonschip

De uitkering geschiedt naar de vervangingswaarde.

Bijboot en/of bijbehorende buitenboordmotor

De uitkering geschiedt naar de dagwaarde.

Inboedel

De voor inboedel verzekerde som dient allereerst voor schadevergoeding aan

verzekeringnemer en aan degenen met wie verzekeringnemer duurzaam in

gezinsverband samenwoont. Indien de verzekerde som toereikend is, geldt

het mede ten behoeve van de overige verzekerden, mits hun inboedel niet

elders verzekerd is en zich op het moment van de schade aan boord van het

woonschip bevindt.

De verzekering geschiedt naar de nieuwwaarde met dien verstande, dat

inboedel waarvan de dagwaarde vóór het evenement minder bedraagt dan

40% van de nieuwwaarde naar dagwaarde is verzekerd. De schade aan de

inboedel zal worden bepaald op het verschil tussen de waarde onmiddellijk

vóór en onmiddellijk nà het evenement. De schade wordt vergoed tot ten

hoogste 20% van de voor het woonschip geldende verzekerde som, ook

indien de inboedel meer waard is dan de verzekerde som, tenzij aanvullend

meeverzekerd.

Algemeen

Schade-uitkeringen vinden plaats, indien de Vereniging dat wenst na inspectie

van het woonschip en goedkeuring van het aan de Vereniging voorgelegde

inspectierapport en nadat tussen verzekerde en de Vereniging overeenstem-

ming is bereikt over het schadecijfer.

Het aldus overeengekomen schadecijfer is definitief en de hierop gebaseerde

schade-uitkering wordt gedaan ter algehele en finale kwijting jegens verze-

kerde van de betreffende schade.

Bij herstel van schade van een gedekt evenement kan, met toestemming van

de Vereniging, partiële vergoeding worden gedaan aan het (de) herstelbe-

drijf(ven).

Bij de bepaling van de waarde van gebruikte installaties of onderdelen zal

rekening worden gehouden met de aankoopwaarde en jaar van aankoop.

Bij totaalverlies wordt de verzekerde som na aftrek van eventuele premie

en/of schulden alsmede de eventuele restwaarde van het wrak of woonschip

uitgekeerd.

Van tijdingloosheid (vermissing van het woonschip) is sprake als na verloop

van een redelijke termijn geen bericht is ontvangen over het woonschip.

Indien bij tijdingloosheid twijfel is ontstaan of de oorzaak molest of een

gedekt evenement is, geschiedt de uitbetaling eerst na een onherroepelijke

arbitrale of gerechtelijke uitspraak. In geval van tijdingloosheid wordt geschat

dat het totaalverlies heeft plaats gevonden 24 uur nadat het woonschip voor

het laatst is gesignaleerd.

Art. 4.2 Totaalverlies en Abandonnement

Eerst dan zal worden aangenomen dat het woonschip als totaalverlies kan

worden beschouwd, indien blijkt dat de reparatiekosten meer dan 75% van de

verzekerde som van het woonschip bedragen; de waarde van het beschadigde

woonschip of van het wrak wordt op de uitkering in mindering gebracht.

Het beschadigde woonschip of wrak met inbegrip van inboedel kan in geen

geval aan de Vereniging worden geabandonneerd. In geval van totaal verlies

is er geen recht op premierestitutie.

Art. 4.3 Geen reparatie

1. De Vereniging heeft het recht vergoeding van reparatiekosten op te

schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.

2. Bij beëindiging van de verzekering kan de Vereniging, na onderling over-

leg met verzekerde, voor gemelde maar nog niet gerepareerde schade,

een uitzondering maken op basis van afkoop tot een maximum van 2/3

van de vastgestelde schade. Wordt er geen onderlinge overeenstemming

bereikt, dan moet de betreffende schade binnen 3 maanden na het einde

van de verzekering worden gerepareerd. Na verstrijking van genoemde

termijn is de Vereniging van al haar verplichtingen jegens verzekerde ont-

heven.

Art. 4.4 Aftrek nieuw voor oud

Indien in geval van beschadiging het woonschip kan worden gerepareerd,

worden de reparatiekosten vergoed, zonder aftrek wegens verbetering oud tot

nieuw, echter met dien verstande dat voor onderdelen en toebehoren, welke

kennelijk aan slijtage onderhevig zijn, door de deskundige een redelijke aftrek

nieuw voor oud kan worden toegepast.



Art. 4.5 Subrogatie

Door het ontvangen van schadevergoeding gaan de rechten van verzekerde

jegens de derde, die de schade veroorzaakte, op de Vereniging over. De eigen-

domsrechten op de verzekerde objecten, die door diefstal of verduistering ver-

loren zijn gegaan, draagt verzekerde in geval van schadevergoeding aan de

Vereniging over. Komen dergelijke zaken naderhand in het bezit van de

Vereniging, dan zal zij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem/haar

overdragen, mits verzekerde daartegenover het door de Vereniging uitgekeer-

de bedrag aan hem/haar terugbetaalt (onder aftrek van de kosten ter herstel

van eventuele sinds of door de diefstal of verduistering ontstane schade).

Art. 4.6 Geschillen over vaststelling schadebedrag

Indien in geval van een gedekte schade een geschil tussen de verzekerde en

de Vereniging ontstaat over de vaststelling van een schadebedrag, kan de ver-

zekerde een deskundige benoemen. De Vereniging zal in dat geval tevens een

deskundige benoemen. Indien de twee deskundigen niet tot overeenstem-

ming komen, zullen zij in goed onderling overleg een derde deskundige

benoemen. Het bedrag van de schade wordt vervolgens door deze derde des-

kundige binnen de grenzen van de door de partijdeskundigen bepaalde scha-

debedragen bindend vastgesteld. Iedere partij draagt de kosten van de eigen

deskundige. De kosten van de derde deskundige worden door partijen gedra-

gen naar rato van ongelijk. Zowel de partijdeskundigen als de derde deskun-

dige dienen lid te zijn van de NVEP (www.nvep.nl).

Indien de Vereniging of de verzekerde van mening zullen zijn, dat het door de

deskundigen vastgestelde bedrag berust op een onjuiste uitleg of toepassing

van de verzekeringsvoorwaarden dan wel op rekenfouten, zullen zij niet aan

de vaststelling gebonden zijn.

V PREMIE, EIGEN RISICO

Art. 5.0 Premiehoogte

Jaarlijks omstreeks 1 december wordt de (voorschot)premie door de

Vereniging vastgesteld, die echter gerechtigd is in de loop van het jaar wijzi-

gingen daarin aan te brengen. Elke verzekerde moet in de verzekering deelne-

men voor het volle bedrag, waarop het te verzekeren object is getaxeerd

(nieuwbouw- of vervangingswaarde).

Art. 5.1 Premiebetaling

De dekking wordt pas van kracht nadat de eerste premie is betaald door stor-

ting op de bankrekening van de Vereniging, tenzij schriftelijk anders overeen-

gekomen. De (vervolg)premies moeten uiterlijk op de respectievelijke verval-

dagen volledig aan de Vereniging betaald zijn. Indien een (vervolg)premie niet

tijdig geheel wordt voldaan, zal de Vereniging de schuldenaar aanmanen om

binnen 14 dagen alsnog tot betaling van de volledige premie of het nog niet

voldane gedeelte daarvan over te gaan onder mededeling, dat bij niet betaling

de dekking zal worden opgeschort, zodat verzekerde in geval van schade geen

recht zal hebben op dekking. Indien de nog verschuldigde premie vervolgens

niet alsnog binnen de gestelde termijn wordt voldaan, wordt geen dekking

verleend en heeft verzekerde in geval van schade dus geen recht op enige ver-

goeding. De dekking zal pas weer van kracht worden 24 uur nadat de achter-

stallige premie vermeerderd met daarop gevallen incassokosten aan de

Vereniging zal zijn voldaan, tenzij de Vereniging het nodig oordeelt het woon-

schip te laten inspecteren, in welk geval de dekking eerst weer van kracht

wordt na inspectie en goedkeuring van het door de deskundige aan de

Vereniging voorgelegde inspectierapport. Schadegebeurtenissen die zich

voordoen in de periode dat de dekking was opgeschort blijven van dekking

uitgesloten.

Art. 5.2 Korting schadevrij verzekeringsjaar

Met ingang van elk nieuw verzekeringsjaar wordt op de op het polisblad

genoemde jaarpremie een korting verleend van:

10% na 1 schadevrij jaar

15% na 2 schadevrije jaren

20% na 3 of meer schadevrije jaren

Indien in een verzekeringsjaar zich één onder de polis gedekt schadegeval

voordoet, dan wordt de korting voor het volgende verzekeringsjaar verlaagd

met 5% overeenkomstig de hiernavolgende tabel.

No claim tabel
Toekomstig no claim percentage na één verzekeringsjaar

Terugvalbescherming
Een gemelde schade heeft geen invloed op deze korting indien:

- de Vereniging geen schadevergoeding verschuldigd is (ongeacht eventu-

eel door haar gemaakte kosten);

- de Vereniging de gehele door haar uitgekeerde schadevergoeding heeft

verhaald;

- direct voorafgaande aan de schade een onafgebroken periode van 5 of

meer schadevrije jaren is voorafgegaan.

Onder een schadevrij verzekeringsjaar wordt verstaan een periode van 12

maanden vanaf de laatste premievervaldag waarin de verzekering onafgebro-

ken van kracht is geweest en waarin geen schade is aangemeld.

Art. 5.3 Eigen risico

Het eigen risico beloopt het op het polisblad vermelde bedrag per gebeurtenis.

Er is geen eigen risico van toepassing in geval van een w.a.-schade en ruit-

schade.

VI BEGIN EN EINDE VAN DE VERZEKERING

Art. 6.0 Lidmaatschap en acceptatie

Voor het aangaan van een verzekeringsovereenkomst is voor verzekeringne-

mers uitsluitend acceptatie door de Vereniging een vereiste. Voor leden is

naast acceptatie lidmaatschap van de Vereniging een vereiste. Leden en ver-

zekeringnemers dienen zich daartoe schriftelijk aan te melden bij de

Vereniging, waarbij de nodige bijzonderheden omtrent het te verzekeren

woonschip verstrekt moeten worden. De Vereniging zal, indien zij dit wense-

lijk acht, het ter verzekering aangeboden woonschip doen inspecteren door

een door haar aan te wijzen deskundige. In dat geval kan acceptatie eerst

plaatsvinden na inspectie en goedkeuring van het door de deskundige aan de

Vereniging voorgelegde inspectierapport.

Art. 6.1 Duur en einde van de verzekering

De aangegane verzekering wordt stilzwijgend telkens met een periode van 12

maanden ingaande iedere eerste januari verlengd, tenzij de verzekering over-

eenkomstig het hierna bepaalde eindigt.

Huidig % Zonder Met Met Met Met
no claim schade 1 schade 2 schaden 3 schaden 4 schaden
0 10 0 0 0 0
5 10 0 0 0 0

10 15 5 0 0 0
15 20 10 5 0 0
20 20 15 10 5 0



De verzekering eindigt:

1. door opzegging door verzekeringnemer of de Vereniging uiterlijk op 1

november van het lopende verzekeringsjaar per aangetekend schrijven

aan of van de Vereniging;

2. in geval van verkoop van het verzekerde woonschip;

3. in geval van totaalverlies van het woonschip;

4. in geval van beslagname en/of verbeurdverklaring door een Nederlandse

of vreemde mogendheid;

5. door tussentijdse opzegging op de hieronder staande gronden en met

inachtneming van onderstaande termijnen.

De verzekering kan in de volgende gevallen tussentijds worden

opgezegd:

Met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken:

1. opzettelijke misleiding van de verzekeraar door de verzekerde;

2. opzettelijk of roekeloos door de verzekerde aan het woonschip of derden

toegebrachte schade.

Met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden:

Gedurende 30 dagen nadat een schadegeval door de Vereniging met de ver-

zekerde is afgehandeld.

VII OVERIGE BEPALINGEN

Art. 7.0 Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn vastgesteld in de ledenvergadering van 30 oktober

2009 en treden in werking op 1 januari 2010. Voorts wordt de verhouding tus-

sen de leden en de Vereniging bepaald door de statuten van de Vereniging.

Overigens is Nederlands recht van toepassing.

Art. 7.1 Klachten en geschillen

Voor klachten naar aanleiding van de verzekeringsovereenkomst kan men

zich, behalve tot de directie (leden uitsluitend tot het bestuur) van de

Vereniging, wenden tot Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening),

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) 333 89 99, www.kifid.nl.

Alle geschillen omtrent deze verzekeringsovereenkomst worden aan de

bevoegde rechter te Rotterdam voorgelegd.

Art. 7.2 Overdracht van rechten

Het is verzekeringnemer niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van de Vereniging zijn/haar uit het lidmaatschap en/of polisblad

voortvloeiende rechten over te dragen aan derden.

Art. 7.3 Eigendomsoverdracht

Bij beëindiging van de verzekering wegens eigendomsoverdracht binnen het

lopende verzekeringstijdvak gaan zonder nadere overeenkomst de rechten uit

deze verzekering niet over op de nieuwe eigenaar van het woonschip.

Art. 7.4 Wijziging voorwaarden

De Vereniging kan te allen tijde zodanige veranderingen in deze voorwaarden

aanbrengen als zij het in haar belang nodig oordeelt; de genomen besluiten

blijven van kracht tot de eerstvolgende jaarvergadering, alwaar voor het vol-

gende verzekeringsjaar wijzigingen kunnen worden aangebracht. Indien de

wijzigingen ten nadele van verzekerde zijn, is de verzekeringnemer gerechtigd

de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in

ieder geval gedurende één maand nadat de wijziging aan hem is medege-

deeld.

Art. 7.5 Persoonsgegevens

De bij de aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgege-

vens worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan en

het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en

het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorko-

ming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de

vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgege-

vens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf”

van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen

bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedrags-

code kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van

Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) 333 85 00,

www.verzekeraars.nl.

Art. 7.6 Brandblusmiddelen

Voor woonschepen is een goed functionerend brandblusapparaat met tenmin-

ste 6 liter inhoud of 6 kilogram vulling verplicht.

Art. 7.7 Onderzoeken, inspecties en schadeopnamen

Onderzoeken, inspecties en schadeopnamen geschieden zonder enige verant-

woordelijkheid van de betreffende deskundige en/of de Vereniging.

Art. 7.8 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin de desbetreffende verzekeringsovereenkomst en/of

daarop van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden niet voorzien, beslist

het bestuur in geval van leden onderscheidenlijk, in geval van verzekerden de

directie van de Vereniging.
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