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woning gemonteerde toebehoren zoals
windschermen, loopplank, afhouders en
gemonteerde leidingen tot aan de wal.
Niet onder de drijvende woning wordt verstaan
drijvende terrassen, meerpalen, steigers,
aggregaten, voortstuwingsinstallaties, aan de wal
geplaatste schuurtjes en dergelijke, tenzij
uitdrukkelijk meeverzekerd.

WBU 1303 Uitgebreide dekking
Algemene voorwaarden
Artikel 1
1.1

1.2

Artikel 2
2.1

2.2

2.3

2.4

Grondslag van de verzekering
De door de verzekeringnemer verstrekte gegevens
en de afgegeven polis vormen de grondslag van de
verzekering en worden geacht daarmee één geheel
te vormen.
Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van
onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien
en voor zover de schade, op vergoeding waarvan
aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een
gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het
sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit
voor de verzekerde schade was ontstaan dan wel
naar de normale loop van omstandigheden nog zou
ontstaan.

Begripsomschrijvingen
Audio- en visuele apparatuur
Alle apparatuur die geluid en/of beeld vastlegt of
weergeeft alsmede de hierbij behorende
randapparatuur. De geluids- en/of beelddragers
worden eveneens tot de apparatuur gerekend.
Bereddingskosten
De kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering door of
vanwege de verzekerde worden getroffen en
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden
waarvoor, indien gevallen, de verzekering dekking
biedt of om die schade te beperken.
Onder kosten van maatregelen worden in dit
verband mede verstaan schade aan of verlies van
zaken, die bij het nemen van bedoelde maatregelen
worden ingezet.
Blikseminslag
Een ontlading van atmosferische elektriciteit naar
de aarde toe, waardoor ter plaatse van de
blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan
het aardoppervlak en/of de zich daarop bevindende
drijvende woning.
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:
zengen, schroeien, smelten, verkolen,
broeien;
doorbranden van elektrische apparaten en
motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken
van ovens en ketels.
-

2.5

Computerapparatuur
De computer(s) of andere elektronische apparatuur,
geschikt voor het invoeren, het uitvoeren, het
opslaan van gegevens alsmede het rekenen en het
besturen met inbegrip van de hierbij behorende
randapparatuur, doch met uitzondering van kleine
spelcomputers. De informatiedragers worden
eveneens tot de computerapparatuur gerekend.

2.6

Drijvende woning
De op de polis genoemde drijvende woning
bestaande uit een betonnen bak inclusief opbouw,
bestemd en geschikt voor particulier gebruik,
inclusief de standaard uitrusting en op de drijvende

2.7

Expertisekosten
De honoraria en de kosten van de deskundigen
voor het vaststellen van de schade.

2.8

Gebeurtenis
Een voorval of een reeks met elkaar
verbandhoudende voorvallen. Alle voorvallen van
een reeks worden geacht te zijn ontstaan op het
tijdstip waarop het eerste voorval is ontstaan.

2.9

Geld- en geldswaardig papier
Gemunt geld en bankbiljetten zowel in Nederlandse
als buitenlandse valuta, dienende tot wettig
betaalmiddel en alle papier waaraan in het
maatschappelijk verkeer geldswaarde wordt
toegekend, met inbegrip van (kas)cheques,
betaalkaarten, chipkaarten en creditcards.

2.10

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor herbouw van de
verzekerde drijvende woning of, indien dit mogelijk
is, voor een lager bedrag, voor aanschaf van een
andere drijvende woning in dezelfde soort en
kwaliteit als de verzekerde drijvende woning. Bij
deze waardevaststelling blijft (de waarde) van de
ligplaats en/of de ligplaatsrechten buiten
beschouwing.

2.11

Huurdersbelang
Het belang van de verzekerde als huurder van de
drijvende woning, waarin de inboedel zich bevindt,
ter zake van de aangebrachte veranderingen,
verbeteringen en uitbreidingen indien en voor zover
de eigenaar of de verzekeraar van de drijvende
woning niet tot herstel of vergoeding van de schade
zal overgaan.

2.12

Glas
Al het glas in (dak)ramen, deuren en koepels
dienende tot licht doorlating of afsluiting, aanwezig
in de door verzekerde bewoonde drijvende woning.
Ook lichtdoorlatend kunststof wordt hiertoe
gerekend. Onder bijzonder glas vallen alle als glas
te beschouwen gebrandschilderde, geëtste,
gezandstraalde of gebogen ruiten.

2.13

Inboedel
Alle roerende zaken, die behoren tot de particuliere
huishouding van de verzekerde, zich bevindende in
de drijvende woning. Als inboedel wordt mede
beschouwd aan de drijvende woning bevestigde:
antennes met aansluiting, niet behorende
tot een centraal antennesysteem;
zonweringen en buitenlampen.
Niet als inboedel wordt beschouwd:
motorrijtuigen (behalve brom- en
snorfietsen), caravans en aanhangwagens,
alles met inbegrip van de hierbij behorende
(losse) onderdelen en andere accessoires;
dieren;
andere vaartuigen dan kano‟s,
opblaasbare boten en zeilplanken, alles
met inbegrip van de hierbij behorende
(losse) onderdelen en andere accessoires
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-

(hieronder vallen ook binnen- en
buitenboordmotoren);
geld en geldswaardig papier.

De door de stichting Salvage bij de verzekeraar in
rekening gebrachte kosten voor de door haar
verrichte werkzaamheden in opdracht van de
brandweer of de verzekeraar.

-

2.14

2.15

2.16

Inbraak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen tot de
drijvende woning door het verbreken, met zichtbare
beschadiging, van afsluitingen zoals deuren, ramen,
daken en vloeren.
Luchtvaartuigen
Een vertrekkend, vliegend, landend of vallend luchtof ruimtevaartuig, dan wel een 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
alsmede uit de ruimte afkomstig materiaal zoals
meteorieten.
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, mineralen, ivoor, (bloed)koraal of andere
soortgelijke stoffen, alsmede parels.

2.17

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het aanschaffen van
nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

2.18

Ontploffing
Een ontploffing ongeacht of de gebeurtenis is
veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf en
ongeacht of de gebeurtenis zich in de verzekerde
drijvende woning of buiten de verzekerde drijvende
woning heeft voorgedaan. 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 afgesloten, vat, dan is aan
het vereiste van een eensklaps verlopen
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat
onder druk van de zich daarin bevindende gassen
en/of dampen (onverschillig hoe deze gassen en/of
dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds
voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst
tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige
scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen
van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding
gevormde opening, de drukken binnen en buiten het
vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit
niet het geval of is de ontploffing buiten het vat
ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende
hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn
geweest van gassen en/of dampen welke door een
scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of
dampvormige stoffen of een mengsel daarvan, zijn
ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht.

2.22

Schilderijen
Onder schilderijen wordt eveneens verstaan
prenten, litho‟s, gravures en soortgelijke objecten.

2.23

Storm
Wind met een windsnelheid van tenminste 14 meter
per seconde.

2.24

Verkoopwaarde
De prijs die de drijvende woning bij verkoop zou
opleveren. Bij deze waardevaststelling blijft (de
waarde) van de ligplaats en/of de ligplaatsrechten
buiten beschouwing.

2.25

Vervangingswaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar
soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige
zaken.

2.26

Verzekeraar
De op het polisblad vermelde verzekeraar en/of
risicodrager hierna ook wel aangeduid met
„verzekeraar‟, „wij‟, „ons‟ of „onze‟.

2.27

Verzekerde
De verzekeringnemer en elke persoon met wie de
verzekeringnemer duurzaam in gezinsverband
samenwoont.

2.28

Verzekeringnemer
Degene, die met de verzekeraar deze
verzekeringsovereenkomst is aangegaan.

Artikel 3
Van toepassing verklaarde
verzekeringsvoorwaarden
Voor zover sprake mocht zijn van
tegenstrijdigheden in de tekst van de in de polis van
toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden
gelden de volgende voorrangsregels:
de bijzondere verzekeringsvoorwaarden
gaan voor de algemene
verzekeringsvoorwaarden;
het polisblad gaat voor de bijzondere
verzekeringsvoorwaarden en de algemene
verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 4
4.1

2.19

Overspanning en inductie
Overspanning en inductie van elektronische
apparatuur en/of installaties als gevolg van bliksem
ongeacht of zich een blikseminslag in de nabijheid
van de drijvende woning heeft voorgedaan.

4.2

2.20

Polis
Het polisblad, de bijzondere
verzekeringsvoorwaarden en de van toepassing
verklaarde algemene verzekeringsvoorwaarden.

4.3

2.21

Salvagekosten

Uitsluitingen
Opzet, roekeloosheid
Niet verzekerd is schade veroorzaakt met opzet of
door roekeloosheid van de verzekerde (zonder dat
de verzekeraar een beroep op eigen schuld van de
verzekerde zal doen).
Niet nakomen van verplichtingen
Niet verzekerd is de schade, indien de
verzekeringnemer of de verzekerde zich niet houdt
aan de verplichtingen die genoemd staan in, dan
wel voortvloeien uit, de polis en daardoor de
belangen van de verzekeraar heeft geschaad.
Overstroming
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan
door 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 gedekte
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Artikel 5

gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand of
ontploffing veroorzaakt of ontstaan door
overstroming.
Aardbeving of vulkanische uitbarsting
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan
door aardbeving of vulkanische uitbarsting, hetzij
gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur
nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de
gevolgen van een aardbeving of vulkanische
uitbarsting hebben geopenbaard, tenzij de
verzekeringnemer of de verzekerde bewijst dat de
schade niet aan die verschijnselen is toe te
schrijven.
Molest
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan
door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals
deze begrippen moeten worden opgevat volgens de
tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank in ‟s Gravenhage is
gedeponeerd onder nummer 136/1981.
Atoomkernreacties
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt door,
opgetreden bij of voortgevloeid uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn
ontstaan. Onder atoomkernreacties wordt verstaan
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals
kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Slecht onderhoud, onvoldoende zorg, slijtage en
constructiefouten
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of ontstaan
door slijtage, slecht onderhoud, constructiefouten,
bouwvalligheid en onvoldoende zorg voor de
verzekerde zaken.
Verhuur
Niet verzekerd is schade als gevolg van
gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan
gedurende de tijd dat het woonschip wordt
verhuurd.
Instromend water
Niet verzekerd is schade veroorzaakt door
instromend water in de betonnen bak van de
drijvende woning via de standpijpen en/of andere
doorvoeren of openingen in het casco lager dan 25
centimeter boven de waterlijn bij zelfstandig drijven
zonder hulpmiddelen.

Artikel 7
7.1

7.2

7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.3

Terrorismedekking
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het
„Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)‟ (hierna
„Clausuleblad terrorismedekking‟) van toepassing.
Het „Clausuleblad terrorismedekking‟ en het
protocol afwikkeling claims‟ (inclusief toelichting) als
vermeld in het „Clausuleblad Terrorismedekking‟ zijn
door de NHT gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam op 23 november 2007
onder nummer 27178761. op aanvraag verstrekt de
verzekeraar kosteloos een exemplaar. Via
www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst
raadplegen.

Artikel 6

maximaal 15 kilometer en voor het slepen
een professioneel (sleep)bedrijf is
ingeschakeld dat het slepen
overeenkomstig de geldende voorschriften
van de vaarwegbeheerder uitvoert;
op de helling, op de werf of in het dok,
tijdens werkzaamheden waarvoor de
drijvende woning is verhaald.
Onder „verhalen‟ wordt verstaan: het over het
water verplaatsen van de drijvende woning ter
uitvoering van werkzaamheden aan de
drijvende woning, zoals periodiek onderhoud of
periodieke controle van de drijvende woning
alsmede bij verplaatsen van de drijvende
woning in verband met uit te voeren
werkzaamheden aan de kade en/of ligplaats.

7.4
7.4.1

Geldigheidsgebied
De verzekering is uitsluitend van kracht:
op de in de polis genoemde ligplaats;
na voorafgaande toestemming van
verzekeraar tijdens het verhalen van de
drijvende woning voor zover het verhalen
heeft plaatsgehad over een afstand van

7.4.2

Bekendheid en risicowijziging
Bekendheid
De verzekeraar acht zich voldoende bekend met de
ligging, bouwaard, dakbedekking, inrichting en het
omschreven gebruik van de drijvende woning, zoals
die waren ten tijde van het aangaan van de
verzekering, alsmede met de belendingen van de
drijvende woning.
Risicowijziging
De verzekeringnemer of de verzekerde dient zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2
maanden, schriftelijk aan de verzekeraar kennis te
geven van:
een wijziging van de bouwaard, de dakbedekking of
het gebruik van de drijvende woning;
leegstand van de drijvende woning;
het buiten gebruik zijn van de drijvende woning,
gedurende een aaneengesloten periode die naar
verwachting langer dan 2 maanden zal duren;
het geheel of gedeeltelijk kraken van de drijvende
woning. Deze kennisgeving dient in ieder geval
binnen 2 maanden te worden gedaan, tenzij de
verzekeringnemer of de verzekerde van de
desbetreffende wijziging niet op de hoogte was en
dat redelijkerwijs ook niet kon zijn.
Beperkte dekking bij leegstand, buiten gebruik
raken of kraken
Voor zover de hieronder genoemde
schadeoorzaken al onder de normale in de polis
overeengekomen dekking vallen en voor zover uit
de polis blijkt dat de drijvende woning en inboedel
zijn verzekerd, is vanaf het moment van leegstand,
buiten gebruik raken of kraken alleen de materiële
schade aan de verzekerde drijvende woning en/of
inboedel verzekerd door:
brand;
ontploffing;
overspanning en inductie indien
geregistreerd door een landelijk erkend
registratiecentrum;
blikseminslag;
luchtvaartuigen;
storm.

Beperkte dekking bij aan- en/of verbouw
Tijdens aanbouw of verbouw van de drijvende woning
bestaat alleen dekking tegen schade aan of verlies
van de verzekerde drijvende woning en/of inboedel
als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag,
luchtvaartuigen, aanrijding, aanvaring voor zover deze
gebeurtenissen al onder de normale,
overeengekomen dekking voor de drijvende woning
en de inboedel vallen.
Gedurende de tijd dat de drijvende woning in aan- of
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7.5

7.5.1

7.5.2
7.6

verbouw is, zijn tegen schade door brand, ontploffing,
blikseminslag, luchtvaartuigen, aanrijding en
aanvaring meeverzekerd de op de bouwplaats of in
de drijvende woning aanwezige bouwmaterialen en
de zaken die in de drijvende woning moeten worden
geplaatst of geïnstalleerd om blijvend deel uit te gaan
maken van de drijvende woning.
Voortzetting na risicowijziging
Na ontvangst van een kennisgeving van een in artikel
7.2 genoemde risicowijziging heeft de verzekeraar
met inachtneming van het in artikel 7.3 en 7.6
bepaalde het recht:
de verzekering binnen 30 dagen op te zeggen, mits
daarbij een termijn van tenminste 2 maanden in acht
wordt genomen;
de verzekeringnemer een wijziging van de tarieven
en/of de verzekeringsvoorwaarden voor te stellen.
Verzuim van een risicowijziging kennis te geven
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde van een
risicowijziging genoemd in artikel 7.2 niet tijdig kennis
geeft vervalt elk recht op schadevergoeding 2
maanden na die wijziging, tenzij de verzekeraar de
verzekering ook na die kennisgeving ongewijzigd zou
hebben voortgezet. Indien de verzekeraar de
verzekering slechts tegen een hogere premie of op
gewijzigde verzekeringsvoorwaarden zou hebben
voortgezet, vindt uitkering plaats met inachtneming
van deze gewijzigde verzekeringsvoorwaarden en in
verhouding van de in de polis vermelde premie tot de
nieuwe door de verzekeraar voorgestelde premie.

Artikel 8

10.2

10.3

10.4

10.5

Artikel 11

Artikel 9
Eigendomsovergang en abandonnement
Eigendomsovergang
9.1
9.1.1
Zonder nadere overeenkomst gaan de rechten uit
deze verzekeringsovereenkomst niet over op de
nieuwe verkrijger van de drijvende woning en/of de
inboedel, behoudens wanneer de
eigendomsovergang het gevolg is van overlijden van
de verzekeringnemer. In dat geval blijft de verzekering
tot 30 dagen na het overlijden ten behoeve van de
erfgenaam/erfgenamen van kracht.
9.1.2
Na overgang van het belang door overlijden van de
verzekerde kunnen zowel de nieuwe belanghebbende
als de verzekeraar de verzekering opzeggen binnen 3
maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen,
met inachtneming van een termijn van tenminste 2
maanden.
Abandonnement
9.2
De drijvende woning en de daarin aanwezige inboedel
kunnen niet aan de verzekeraar worden
geabandonneerd.

Schaderegeling
De schade wordt in onderling overleg geregeld of
vastgesteld door een door de verzekeraar te
benoemen deskundige of door twee deskundigen,
waarvan de verzekeringnemer en de verzekeraar
er ieder één benoemen. In het laatste geval
benoemen beide deskundigen samen voor de
aanvang van hun werkzaamheden een derde
deskundige, die bij gebrek aan overeenstemming
een bindende uitspraak zal doen binnen de
grenzen van beide taxaties.
Indien de benoeming van de derde deskundige
door nalatigheid of gebrek aan overeenstemming
niet tot stand komt, zal een benoeming op verzoek
van de meest gerede partij door de voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken in het
ressort waarin die partij zijn woonplaats heeft voor
beide partijen bindend zijn.

(her)Inspectie

Indien door de verzekeraar een (her)inspectie is
gewenst, is verzekerde verplicht zijn medewerking te
verlenen bij gebreke waarvan de dekking per de
eerstkomende jaarlijkse hoofdpremievervaldatum
wordt beperkt tot:
brand;
ontploffing;
overspanning en inductie indien
geregistreerd door een landelijk erkend
registratiecentrum;
blikseminslag;
luchtvaartuigen;
storm.

Artikel 10

10.1

gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een
uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht:
Schademeldingsplicht
die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
is aan de verzekeraar te melden;
De politie of justitie in kennis te stellen
in geval van diefstal, inbraak, vandalisme, relletjes of
een soortgelijke gebeurtenis daarvan zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is aangifte te doen bij de politie;
Schade-informatieplicht
binnen redelijke termijn aan de verzekeraar alle
inlichtingen en bescheiden te verschaffen, die voor de
verzekeraar van belang zijn om haar uitkeringsplicht
te beoordelen;
Medewerkingplicht
zijn volle medewerking te verlenen en alles na te
laten, waardoor de verzekeraar in een redelijk belang
kan worden geschaad;
Overleg te plegen
eerst overleg te plegen met de verzekeraar alvorens
over te gaan tot reparatie, respectievelijk vervanging
of restanten te vernietigen, tenzij anders is
overeengekomen.

Artikel 12

12.1

12.2

Artikel 13

13.1

Verval van rechten
Aan deze verzekering kunnen geen rechten
worden ontleend indien:
de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde
één of meer van de verplichtingen bij schade niet is
nagekomen en daardoor de belangen van de
verzekeraar zijn geschaad;
de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde
één of meer van de verplichtingen bij schade niet is
nagekomen met het opzet de verzekeraar te
misleiden, tenzij deze misleiding het verval van
recht niet rechtvaardigt.

Samenloop van verzekeringen
Niet verzekerd is de schade indien blijkt dat deze
schade eveneens op (een) andere polis(sen) is
verzekerd of daarop verzekerd zou zijn indien
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan;
indien in die andere polis(sen) een bepaling als in
artikel 9.1 of van gelijke strekking voorkomt of
indien de regeling van een schade op die andere
polis(sen) moeilijkheden oplevert, zal de

Verplichtingen bij schade

Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering
gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een

verzekeraar de regeling van de schade op zich
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13.2

Artikel 14
14.1

14.2

14.3

nemen, waartegenover verzekerde zijn vordering
op de verzekeraars van die andere polis(sen) tot
het beloop van het aldus door de verzekeraar
betaalde zal cederen;
de in artikel 9.1.1 bedoelde cessie zal plaatsvinden
voor het gedeelte van het door de verzekeraar
betaalde bedrag dat betaald zou zijn indien artikel
9.1.1 niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal
gelden als koopprijs voor de gecedeerde vordering.

(terugbetaling van) premie
Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten
en de assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk
op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden.
Niet (tijdige betaling)
Indien de verzekeringnemer het verschuldigde
bedrag niet tijdig betaalt of weigert te betalen,
eindigt de dekking met ingang van de 15e dag
nadat de verzekeraar of de tot ontvangst
gemachtigde tussenpersoon een herinnering tot
betaling heeft verzonden. Een gedeeltelijke
betaling wordt beschouwd als niet tijdige betaling.
De verzekeringnemer dient het verschuldigde
bedrag alsnog te betalen, vermeerderd met
eventuele incassokosten en wettelijke rente.
De dekking gaat weer in op de dag volgend op de
dag waarop hiervoor bedoelde verschuldigde
bedrag door de verzekeraar is ontvangen, tenzij de
verzekeraar de verzekering reeds schriftelijk heeft
opgezegd.
Terugbetaling van premie
Behalve bij beëindiging van de verzekering
wegens opzet de verzekeraar te misleiden, wordt
bij tussentijdse beëindiging de lopende premie
naar billijkheid verminderd en aan de
verzekeringnemer terugbetaald.

Artikel 15
voorwaarden

Artikel 16
16.1

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.3

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3.4

Wijzigingen van premie en/of

Indien de verzekeraar haar premie en/of de
voorwaarden voor soortgelijke (groepen van)
verzekeringen herziet, mag zij voorstellen dat ook
deze verzekering aan de gewijzigde premie en/of
de voorwaarden wordt aangepast met ingang van
de eerste (hoofd)-premievervaldag na invoering
daarvan.
De verzekeraar dient dit voorstel voor die
premievervaldag aan de verzekeringnemer te
doen. De verzekeringnemer mag de aanpassing
weigeren binnen 30 dagen na die
premievervaldag, tenzij:
de wijziging van de premie en/of de
voorwaarden voortvloeit uit wettelijke
regelingen of bepalingen;
de wijziging een verlaging van de premie
bij gelijkblijvende dekking inhoudt;
de wijziging een uitbreiding van de
dekking zonder een hoger tarief inhoudt.
Doet hij dit, dan eindigt de verzekering op die
premievervaldag of, bij weigering daarna, op het
tijdstip van weigering. Heeft hij dit niet gedaan, dan
wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen.

16.3.5

16.4

16.4.1

16.4.2

16.4.3

Begin en einde van de verzekering
Begin van de verzekering
De verzekering vangt aan op de in de polis
genoemde ingangsdatum.
Einde van de verzekering
De verzekering eindigt op de in de polis genoemde
einddatum en wordt verlengd overeenkomstig de in
de polis vermelde termijn.
De verzekering eindigt op het moment van
(technisch) totaal verlies van de verzekerde
drijvende woning.
De verzekering eindigt als u zich definitief in het
buitenland of op een ander adres in Nederland
vestigt.
Schriftelijke opzegging door de
verzekeringnemer aan de verzekeraar
De verzekeringnemer kan de verzekering
opzeggen:
Einde verzekeringstermijn
met ingang van de in de polis vermelde einddatum.
De opzegging moet tenminste 2 maanden voor de
einddatum schriftelijk aan de verzekeraar
plaatsvinden;
Weigeren aanpassing premie en/of
voorwaarden
indien de verzekeringnemer aanpassing van de
verzekering aan de gewijzigde premie en/of de
voorwaarden overeenkomstig artikel 15 weigert;
Na schade
binnen 30 dagen nadat de verzekeraar ter zake
van een gebeurtenis een uitkering heeft gedaan of
geweigerd heeft dit te doen. Hierbij wordt een
opzegtermijn van tenminste 2 maanden in
achtgenomen vanaf de datum van dagtekening
van de opzegging;
Mededelingsplicht
binnen 2 maanden nadat de verzekeraar
tegenover de verzekeringnemer een beroep op de
niet nakoming van de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering, als genoemd in
16.4.5 heeft gedaan. De verzekering eindigt op de
door de verzekeringnemer genoemde datum of bij
gebreke daarvan op de datum van dagtekening
van de opzegging;
Tussentijds na afloop van de eerste
contractstermijn
dagelijks na afloop van de eerste contractstermijn.
Hierbij geldt een opzegtermijn van tenminste 1
maand. Bij tussentijds opzeggen wordt de lopende
premie naar verhouding verminderd en aan de
verzekeringnemer terugbetaald.
Schriftelijke opzegging door de verzekeraar
aan de verzekeringnemer
De verzekeraar kan de verzekering opzeggen:
Einde verzekeringstermijn
met ingang van de in de polis vermelde einddatum.
De opzegging moet tenminste 2 maanden voor de
einddatum schriftelijk aan de verzekeringnemer
plaatsvinden;
Na schade
binnen 30 dagen nadat de verzekeraar terzake van
een gebeurtenis een uitkering heeft gedaan of
geweigerd heeft dit te doen. Hierbij wordt een
opzegtermijn van tenminste 2 maanden in
achtgenomen vanaf de datum van dagtekening
van de opzegging;
Onjuiste voorstelling
indien de verzekeringnemer of de verzekerde naar
aanleiding van een gebeurtenis met opzet een
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16.4.4

16.4.5

16.4.6

Artikel 17

onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
Hierbij wordt een opzegtermijn van tenminste 14
dagen in acht genomen;
Geen premiebetaling
indien de verzekeringnemer 3 maanden na de
premievervaldag het verschuldigde bedrag nog
niet heeft betaald.
De verzekering eindigt op de door de verzekeraar
genoemde datum onverminderd de verplichting
van de verzekeringnemer tot betaling van het
verschuldigde bedrag over de termijn vanaf de
premievervaldag tot de genoemde
beëindigingdatum;
Mededelingsplicht
binnen 2 maanden na de ontdekking dat de
verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het
aangaan van de verzekering niet is nagekomen en:
de verzekeringnemer daarbij heeft
gehandeld met het opzet de verzekeraar
te misleiden, en/of
de verzekeraar bij kennis van de ware
stand van zaken de verzekering niet zou
hebben gesloten.
De verzekering eindigt in deze gevallen op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum;
Risicowijziging
in geval van een risicowijziging overeenkomstig het
bepaalde in artikel 7.

Op deze registratie is een privacyreglement van
toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking
persoonsgegevens financiële instellingen”. In deze
gedragscode worden de rechten en plichten van
partijen bij de gegevensverwerking weergegeven.
De volledige tekst van de gedragscode kan worden
opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars,
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Adres
Kennisgevingen door de verzekeraar worden
geacht rechtsgeldig te zijn gedaan aan de
verzekeringnemer indien deze zijn gezonden aan
diens laatst bij de verzekeraar bekende adres of
aan het adres van de tussenpersoon, door wiens
bemiddeling deze verzekering loopt. De
verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar zo
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen
van zijn adreswijziging.

Artikel 18
18.1

18.2
18.2.1

18.2.2

18.3

Artikel 19

Toepasselijk recht, klachten en geschillen
Toepasselijk recht
Op deze verzekering is Nederlands recht van
toepassing.
Klachten
Klachten over de bemiddeling, totstandkoming en
uitvoering van deze verzekering dienen in eerste
instantie schriftelijk te worden voorgelegd aan de
directie van de verzekeraar.
Indien de klacht niet naar tevredenheid door de
directie van de verzekeraar is behandeld, kan de
verzekeringnemer zich wenden tot Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien uit deze
verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde rechter in Rotterdam
of Amsterdam.

Privacybescherming
De bij de aanvraag van de verzekering verstrekte
persoonsgegevens worden door de verzekeraar
geregistreerd en verwerkt. De verzekeraar gebruikt
deze gegevens voor de acceptatie en de uitvoering
van deze overeenkomst, voor statistische
analyses, voor het voorkomen en bestrijden van
fraude en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
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WBU 1303 Uitgebreide dekking
Bijzondere voorwaarden casco

1.15.5

Mits vermeld op het polisblad als medeverzekerd
1.15.6
Artikel 1

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14

1.15
1.15.1

1.15.2
1.15.3

1.15.4

Dekking
Verzekerd is de schade aan de in de polis
genoemde drijvende woning door de hierna
genoemde gebeurtenissen:
brand;
zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien
door hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend
of heet voorwerp of aanraking daarmee;
ontploffing;
overspanning en inductie als gevolg van bliksem
geregistreerd door een landelijk erkend
registratiecentrum, ongeacht of zich een
blikseminslag in de nabijheid van de drijvende
woning heeft voorgedaan;
blikseminslag;
luchtvaartuigen;
storm;
inbraak of poging daartoe;
diefstal van tot de drijvende woning behorende
onderdelen;
rellen, relletjes en opstootjes, zijnde incidentele
geweldsmanifestaties;
het onvoorzien stromen, lekken of overstromen
van olie uit olie gestookte haarden, kachels en
andere verwarmingsinstallaties en/of daarop
aangesloten tanks, leidingen en verdere
onderdelen. Tevens zijn verzekerd de kosten van
opsporing van de breuk of het defect en van het
daarmee verband houdende breek- en herstelwerk
aan muren, vloeren en andere onderdelen van de
drijvende woning;
rook en roet plotseling uitgestoten door de op de
schoorsteen van de drijvende woning aangesloten
verwarmingsinstallatie;
aanrijding en aanvaring, alsmede de schade
veroorzaakt door afvallende lading;
het omvallen van bomen, kranen of heistellingen,
alsmede het afbreken van takken respectievelijk
het losraken van onderdelen;
water, stoom en neerslag waaronder wordt
verstaan:
water of stoom, gestroomd uit, binnen of buiten de
drijvende woning gelegen, aan- en afvoerleidingen
van waterleiding of daarop aangesloten toestellen
en installaties van waterleiding en centrale
verwarming als gevolg van springen door vorst,
breuk, verstopping of een ander plotseling
optredend defect. In dit geval zijn ook gedekt de
kosten van opsporing van de breuk of het defect
en van het daarmee verband houdende breek- en
herstelwerk aan muren, vloeren en andere delen
van de drijvende woning. Niet verzekerd is de
schade veroorzaakt of ontstaan door het springen
van waterleidingen of daarop aangesloten
toestellen en installaties en centrale verwarming
door vorst als gevolg van nalatigheid of
onzorgvuldigheid van de verzekerde in het treffen
van voorzorgsmaatregelen alsmede uitstromend
water uit vulslangen van centrale verwarming
installaties;
water, dat is overgelopen uit de bovengenoemde
toestellen en installaties;
grondwater, mits onvoorzien binnengedrongen via
afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen
en installaties;
water onvoorzien gestroomd uit aquaria doordat

1.15.1
1.15.2

1.15.3
1.15.4

1.15.5
1.15.6
1.15.7

1.15.8

Artikel 2

zich daarin een breuk of ander defect heeft
voorgedaan;
water onvoorzien gestroomd uit waterbedden of
zitmeubelen doordat zich daarin een breuk of
ander defect heeft voorgedaan;
neerslag (regen, hagel, sneeuw en smeltwater)
binnengedrongen door daken, gevels, gesloten
vensters, gesloten deuren en gesloten luiken.
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of
ontstaan door vochtdoorlating (“doorslaan”) van
muren wanden, vloeren, bodems van de drijvende
woning. Eveneens niet verzekerd zijn de kosten
van herstel van daken, dakgoten, en
regenafvoerpijpen.
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of
ontstaan door:
instorting of inzakking van de drijvende woning;
dieren die met goedvinden van de verzekerde in
de drijvende woning verblijven, dan wel door
insecten, ongedierte of schimmels;
bewerking, reiniging, reparatie, aan- of verbouw;
het gebruik van een bijtende stof, inkt, olie
(behalve in het geval als bedoeld in artikel 1.11),
verf of vet;
verontreiniging van bodem, lucht en water;
geleidelijk werkende (weers)-invloeden;
regen, hagel, sneeuw of smeltwater,
binnengedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken.
beschadiging of breuk van glas in (dak)ramen,
deuren en koepels dienende tot lichtdoorlating of
afsluiting, aanwezig in de door verzekerde
bewoonde drijvende woning.

Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de wettelijke
aansprakelijkheid van verzekerde tot ten hoogste
het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag
voor schade veroorzaakt met of door de drijvende
woning indien en voor zover geen dekking
aanwezig is, of aanwezig zou zijn indien deze
verzekering niet zou zijn gesloten, op een andere
verzekering.
Ingeval van een onder de verzekering gedekte
schade zijn de kosten van rechtsbijstand eveneens
verzekerd tot boven het op het polisblad vermelde
verzekerde bedrag indien en voor zover deze
kosten met goedvinden en/of op verlangen van de
verzekeraar worden gemaakt.
Niet verzekerd is schade aan zaken die zich aan
boord van de drijvende woning bevinden dan wel
aan boord worden geladen of van boord worden
gelost.

Artikel 3

Verzekerd bedrag
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag in de polis, dat ten hoogste
wordt vergoed per gebeurtenis, zo nodig verhoogd
met de in artikel 4 genoemde extra dekkingen
boven het verzekerd bedrag.

Artikel 4

Extra dekkingen
Boven het verzekerd bedrag
De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis
boven het in de polis genoemde verzekerd bedrag
de hierna omschreven kosten. Tenzij een
maximale vergoeding wordt vermeld, worden de

4.1
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4.1.1

4.1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

kosten vergoed tot maximaal het voor de drijvende
woning verzekerde bedrag. Dit geldt tevens als
maximum kostenvergoeding wanneer naar
aanleiding van dezelfde gebeurtenis sprake is van
verschillende soorten kosten als hierna
omschreven.
Hulp- en bergloon
De verzekeraar vergoedt na hiervoor goedkeuring
te hebben verleend, het hulp- en bergloon dat na
voorafgaand overleg met de verzekeraar door de
verzekeringnemer, of andere door de verzekeraar
erkende belanghebbende bij de drijvende woning,
is verschuldigd ter voorkoming of vermindering van
een gedekte schade. Indien voorafgaand overleg
redelijkerwijs niet mogelijk was, zal de verzekeraar
achteraf vaststellen in hoeverre de betaalde
kosten in redelijkheid zijn gemaakt ter voorkoming
of vermindering van schade aan de drijvende
woning en de aldus vastgestelde, redelijke kosten
vergoeden.
Lichtings- en opruimingskosten
Indien de drijvende woning als gevolg van een
gedekte gebeurtenis zodanige schade heeft
opgelopen dat de verzekeringnemer, of andere
door de verzekeraar erkende belanghebbende bij
de drijvende woning, op grond van een wettelijke
bepaling/verordening tot lichting of opruiming is
besloten, vergoedt de verzekeraar de daaraan
verbonden kosten.
Bereddingskosten
Salvagekosten
Expertisekosten
De honoraria en kosten van deskundigen zijn voor
rekening van de verzekeraar. De kosten van de
expert die de verzekeringnemer heeft benoemd,
worden vergoed tot maximaal de kosten van de
expert die door de verzekeraar is benoemd.
Tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag
De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis
tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag
voor elk volgende artikel afzonderlijk:
Tuinaanleg
Hieronder wordt verstaan de herstelkosten
betreffende de tuin van de drijvende woning,
behalve in verband met diefstal, vandalisme, storm
en neerslag.
Hotel- en/of pensionkosten
Hieronder te verstaan de noodzakelijk gemaakte
hotel- en/of pensionkosten, onder aftrek van
bespaarde kosten, indien de door de verzekerde
bewoonde drijvende woning onbruikbaar is
geworden.
Bewaking
Hieronder wordt verstaan de kosten van bewaking
voor een periode van 48 uur indien de door
verzekerde bewoonde drijvende woning
onbruikbaar is geworden, teneinde verdere schade
te voorkomen.
Noodreparaties
Hieronder wordt verstaan de kosten van
noodreparaties door een erkend installateur c.q.
herstelbedrijf, ingeval van schade aan de drijvende
woning, ten einde verdere schade te voorkomen.
Verplichte noodvoorziening overheid
Hieronder wordt verstaan de extra kosten wegens
noodzakelijke veranderingen of noodvoorzieningen
in of aan de drijvende woning, waartoe de
verzekeringnemer of de verzekerde krachtens
overheidsvoorschriften is verplicht.
Overige kosten
Deze kosten worden uitsluitend vergoed indien

deze kosten zijn gemaakt met toestemming van de
verzekeraar.

Artikel 5

Eigen risico
Voor elke ten laste van deze verzekering komende
schade geldt een eigen risico als vermeld op het
polisblad.
Ingeval van stormschade geldt te allen tijde een
eigen risico van € 250,00 per gebeurtenis.

Artikel 6
6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Schade
Basis van schadevergoeding
De verzekeraar vergoedt, behoudens het in artikel
4 bepaalde, tot ten hoogste het verzekerd bedrag
per gebeurtenis:
- de herbouwwaarde van de drijvende woning
onmiddellijk voor de gebeurtenis verminderd met
de waarde van de eventuele restanten, of
- de verkoopwaarde van de drijvende woning,
onmiddellijk voor de gebeurtenis verminderd met
de verkoopwaarde van de eventuele restanten.
Onderverzekering
Indien bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag
lager is dan de waarde van de drijvende woning
onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt de
schadevergoeding verleend in de verhouding van
het verzekerd bedrag tot de volle waarde. Deze
beperking geldt niet voor de in artikel 4 genoemde
extra dekkingen.
Keuze tussen herbouwen en niet herbouwen
De verzekeraar vergoedt de herbouwwaarde van
de drijvende woning onmiddellijk voor de
gebeurtenis, mits de verzekeringnemer de
verzekeraar binnen 12 maanden na de
gebeurtenis schriftelijk meedeelt dat hij zal
herbouwen of herstellen met dezelfde
bestemming. Heeft de verzekeringnemer die
mededeling niet binnen de gestelde termijn
gedaan, dan wordt de schade op basis van de
verkoopwaarde vergoed. In alle overige gevallen
vergoedt de verzekeraar de schade naar haar
keus op basis van de herbouwwaarde of de
verkoopwaarde , met inachtneming van het in
artikel 6.1.3 bepaalde.
Vergoeding uitsluitend op basis van de
verkoopwaarde
Uitsluitend de verkoopwaarde wordt als waarde
van de drijvende woning onmiddellijk voor de
gebeurtenis beschouwd, indien:
niet voor herbouw wordt gekozen;
de termijn van 12 maanden voor melding
van herbouw is verstreken;
de gemeente de drijvende woning
onbewoonbaar of onbruikbaar heeft
verklaard;
de drijvende woning onbewoond was dan
wel bewoond door onbevoegden was;
sprake is van schade aan meeverzekerde
drijvende terrassen, meerpalen, steigers
of zich aan de wal bevindende schuurtjes
en garages.
Wijze van schadevergoeding
Indien de schade op basis van de herbouwwaarde
wordt vergoed, wordt eerst betaald:
hetzij 40% van de op basis van de
herbouwwaarde berekende
schadevergoeding,
hetzij 100% van de op basis van de
verkoopwaarde berekende
schadevergoeding, indien dit bedrag
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lager is.
Het meerdere wordt eerst betaald na overlegging
van de desbetreffende nota‟s, met dien verstande
dat ten hoogste de werkelijk gemaakte kosten
worden betaald. Indien de verzekeringnemer recht
heeft op schadevergoeding op basis van de
verkoopwaarde, wordt deze in één termijn betaald.
6.2

Aftrek nieuw voor oud
De verzekeraar heeft het recht om op de
berekende schadevergoeding een redelijke aftrek
toe te passen voor veronderstelde verbetering ten
opzichte van de situatie direct vóór de gebeurtenis.

6.3

Aansprakelijkheid
De verzekeraar heeft het recht om een schade die
is gedekt onder deze verzekering rechtstreeks met
de benadeelde(n) af te wikkelen. Hierbij zullen de
belangen van de verzekerde(n) in aanmerking
worden genomen.
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WBU 1303 Uitgebreide dekking
Bijzondere voorwaarden inboedel
Mits vermeld op het polisblad als medeverzekerd

1.16.2
1.16.3

Artikel 1

1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

1.13
1.14

1.15

1.16
1.16.1

Dekking
Verzekerd is de schade aan de in de polis
genoemde inboedel door de hierna genoemde
gebeurtenissen:
brand;
zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien
door hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend
of heet voorwerp of aanraking daarmee;
ontploffing;
overspanning en inductie als gevolg van bliksem
geregistreerd door een landelijk erkend
registratiecentrum, ongeacht of zich een
blikseminslag in de nabijheid van de drijvende
woning heeft voorgedaan;
blikseminslag;
luchtvaartuigen;
storm;
vandalisme (kwaadwillige beschadiging) gepleegd
door iemand die wederrechtelijk de drijvende
woning is binnengedrongen;
inbraak, diefstal, gewelddadige beroving, afpersing
of poging daartoe. De verzekeraar vergoedt voor
diefstal van lijfsieraden, audio- en visuele
apparatuur, computerapparatuur, schilderijen,
antiquiteiten en kunstvoorwerpen (niet zijnde antiek
meubilair) en verzamelingen een maximum in de
polis genoemd bedrag;
rellen, relletjes en opstootjes zijnde incidentele
geweldmanifestaties;
het onvoorzien stromen, lekken of overstromen van
olie uit olie gestookte haarden, kachels en andere
verwarmingsinstallaties en/of daarop aangesloten
tanks, leidingen en verdere onderdelen;
rook en roet plotseling uitgestoten door de op de
schoorsteen van het woonhuis aangesloten
verwarmingsinstallatie;
aanrijding en aanvaring, alsmede de schade
veroorzaakt door afvallende lading;
het omvallen van bomen, kranen of heistellingen,
alsmede het afbreken van takken respectievelijk
het losraken van onderdelen;
storing in koel- en vrieskisten voor zover het de
inhoud hiervan betreft, als gevolg van het uitvallen
van de elektrische stroom langer dan 6 uur of door
een defect aan het apparaat;
water, stoom en neerslag, waaronder wordt
verstaan:
water of stoom, gestroomd uit, binnen of buiten het
woonhuis gelegen, leidingen van waterleiding of
daarop aangesloten toestellen en installaties van
waterleiding en centrale verwarming als gevolg van
springen door vorst, breuk, verstopping of een
ander plotseling optredend defect. In dit geval zijn
ook gedekt de kosten van opsporing van de breuk
of het defect en van het daarmee verband
houdende breek- en herstelwerk aan muren,
vloeren en andere delen van het woonhuis. Indien
de verzekeringnemer de huurder van de woning is,
worden deze kosten uitsluitend vergoed, indien en
voor zover de eigenaar of de verzekeraar van het
betreffende woonhuis niet tot herstel of vergoeding
van de schade zal overgaan.
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of

1.16.4

1.16.5

1.16.6

1.16.1
1.16.2

1.16.3
1.16.4

1.16.5
1.16.6
1.16.7

Artikel 2
2.1

2.2

ontstaan door het springen van waterleidingen of
daarop aangesloten toestellen en installaties en
centrale verwarming door vorst als gevolg van
nalatigheid van de verzekerde alsmede
uitstromend water uit vulslangen van centrale
verwarming installaties;
water, dat is overgelopen uit de bovengenoemde
toestellen en installaties;
grondwater, mits onvoorzien binnengedrongen via
afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen
en installaties;
water onvoorzien gestroomd uit aquaria doordat
zich daarin een breuk of ander defect heeft
voorgedaan;
water onvoorzien gestroomd uit waterbedden of
zitmeubelen doordat zich daarin een breuk of
ander defect heeft voorgedaan;
water en neerslag (regen, hagel, sneeuw en
smeltwater) binnengedrongen door daken, gevels,
gesloten vensters, gesloten deuren en luiken, via
de begane grond of de openbare weg, dan wel als
gevolg van breuk, lekkage, verstopping of
overlopen van dakgoten of bovengrondse
afvoerpijpen.
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of
ontstaan door vochtdoorlating (“doorslaan”) van
muren, wanden, vloeren en bodems van de
drijvende woning;
Niet verzekerd is de schade veroorzaakt of
ontstaan door:
instorting of inzakking van de drijvende woning;
dieren die met goedvinden van de verzekerde in de
drijvende woning verblijven, dan wel door insecten,
ongedierte of schimmels;
bewerking, reiniging, reparatie, aan- of verbouw;
het gebruik van een bijtende stof, inkt, olie
(behalve in het geval als bedoeld in artikel 1.11),
verf of vet;
verontreiniging van bodem, lucht en water;
geleidelijk werkende (weers)-invloeden;
regen, hagel, sneeuw of smeltwater,
binnengedrongen door openstaande ramen,
deuren of luiken.

Dekking in en buiten de drijvende woning
Dekking in de drijvende woning
De inboedel is verzekerd indien zij aanwezig is in
de in de polis omschreven drijvende woning en de
drijvende woning zich bevindt in het
geldigheidgebied. Niet verzekerd is schade aan of
verlies van inboedel:
tijdens slepen of gesleept worden;
door inbraak, diefstal en vandalisme
indien de drijvende woning zich niet op de
in de polis genoemde ligplaats bevindt.
Dekking buiten de drijvende woning
De verzekerde inboedel is eveneens verzekerd in
Nederland indien de inboedel tijdelijk (maximaal 3
maanden achtereen) aanwezig is:
in permanent bewoonde woningen, van
steen gebouwd met een harde
dakbedekking, alsmede de daarbij
behorende kelderboxen en bijgebouwen,
mits die woningen, kelderboxen en
bijgebouwen voor huishoudelijk gebruik
dienen, tegen alle verzekerde risico‟s,
behalve tegen diefstal uit hiervoor
bedoelde kelderboxen en bijgebouwen;
in permanent bewoonde andere drijvende
woningen, tegen alle verzekerde risico‟s;
in andere dan in dit artikel genoemde

11

2.3

2.4

2.5

Artikel 3
3.1

3.2

gebouwen tegen alle gedekte
gevaren/gebeurtenissen tot ten hoogste
10% van het verzekerd bedrag. Schade
door diefstal en vandalisme is echter
uitsluitend verzekerd na sporen van
inbraak aan het gebouw;
buitenshuis en wel uitsluitend in de open
lucht tot 10% van het verzekerd bedrag,
doch alleen tegen de
gevaren/gebeurtenissen brand,
ontploffing, blikseminslag en
luchtvaartuigen.
Dekking in goed afgesloten vervoermiddelen
In goed afgesloten auto‟s in Nederland tegen
schade door alle gedekte gevaren/gebeurtenissen,
met dien verstande dat de verzekering tegen
diefstal en kwaadwillige beschadiging uitsluitend
na sporen van inbraak aan de auto geschiedt tot
ten hoogste € 250,00. Deze dekking geldt ook voor
auto‟s in België, Luxemburg en Duitsland
gedurende een dagtrip vanuit Nederland van
maximaal 24 uur.
Dekking tijdens vervoer
Tijdens vervoer in verband met verhuizing of
transport naar en van herstelinrichtingen of
bewaarplaatsen tegen schade ten gevolge van een
ongeval het middel van vervoer overkomen,
alsmede ten gevolge van het uit de strop schieten,
het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander
hulpmiddel, dat wordt gebruikt bij het laden en
lossen.
Dekking buiten Nederland, doch binnen Europa
Inboedel tijdelijk, niet langer dan 3 maanden
achtereen, in gebouwen van steen gebouwd met
harde dekking buiten Nederland, binnen Europa is
verzekerd tegen schade veroorzaakt of ontstaan
door de in artikel 1.1 t/m 1.6 genoemde
gebeurtenissen tot ten hoogste 10% van het
verzekerd bedrag.

Verzekerd bedrag en indexering
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag in de polis, dat ten hoogste
wordt vergoed per gebeurtenis, zo nodig verhoogd
met de in artikel 5 genoemde extra dekking boven
het verzekerd bedrag.
Indexering van premie
Jaarlijks wordt per premievervaldag het verzekerd
bedrag aangepast aan de algemene
prijsontwikkelingen van woninginboedels. Het
verzekerd bedrag wordt daarmee in evenredigheid
verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten. Dit
vindt plaats overeenkomstig de gegevens van het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde waarde-indexcijfer voor
woninginboedels.

4.3

4.4

4.5

Artikel 5
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5
Artikel 4

4.1

4.2

Beperkte dekking
Ten aanzien van de hierna vermelde bijzondere
inboedel is de dekking gemaximeerd zoals
aangegeven. De dekking is echter uitsluitend van
toepassing indien en voor zover de bijzondere
inboedel aanwezig is in de verzekerde drijvende
woning.
Lijfsieraden
Ten aanzien van lijfsieraden geldt een maximum
verzekerd bedrag van € 1.500,00 per gebeurtenis.
Verzamelingen, antiek en kunstvoorwerpen
Ten aanzien van verzamelingen alsmede antiek

5.2.6

5.2.7

Artikel 6

en kunstvoorwerpen geldt een maximum
verzekerd bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.
Geld en geldswaardig papier
Ten aanzien van geld en geldswaardig papier
geldt een maximum verzekerd bedrag van
€ 250,-- per gebeurtenis.
Audio en audiovisuele apparatuur alsmede
computer- en beelddragende apparatuur
Ten aanzien van audio en audiovisuele apparatuur
alsmede computer- en beelddragende apparatuur
geldt een maximum verzekerd bedrag van €
1.500,00 per gebeurtenis.
Communicatieapparatuur zoals mobiele
telefoons
Ten aanzien van communicatieapparatuur zoals
mobiele telefoons geldt een maximum verzekerd
bedrag van € 250,00 per gebeurtenis.

Extra dekking
Boven het verzekerd
De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis
boven het in de polis genoemde verzekerd bedrag
de hierna omschreven kosten. Tenzij een
maximale vergoeding wordt vermeld, worden de
kosten vergoed tot maximaal het voor de inboedel
verzekerde bedrag. Dit geldt tevens als maximum
kostenvergoeding wanneer naar aanleiding van
dezelfde gebeurtenis sprake is van verschillende
soorten kosten als hierna omschreven
Bereddingskosten
Salvagekosten
Expertisekosten
de honoraria en kosten van deskundigen zijn voor
rekening van de verzekeraar. De kosten van de
expert die de verzekeringnemer heeft benoemd,
worden vergoed tot maximaal de kosten van de
expert die door de verzekeraar is benoemd;
Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag
De verzekeraar vergoedt per gedekte gebeurtenis
tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag
voor elk volgend artikel afzonderlijk:
Opruimingskosten
Schade aan beroepsuitrusting
hieronder te verstaan bedrijfsgereedschappen en
bedrijfskleding voor rekening van de verzekerde
aangeschaft;
Bewaking
hieronder te verstaan de kosten van bewaking
voor een periode van 48 uur, indien het door
verzekerde bewoonde drijvende woning
onbruikbaar is geworden, ten einde verdere
schade aan de inboedel te voorkomen;
Huurdersbelang
braakschade aan de door de verzekerde
bewoonde gehuurde drijvende woning door
inbraak of poging daartoe voor zover de reparatie
ten laste komt van de verzekerde als huurder en
niet door een andere verzekering wordt gedekt;
Kosten voor het vervoeren en elders opslaan
van de inboedel
Inboedel van inwonende derden in de
drijvende woning
tegen alle in artikel 1 gedekte gebeurtenissen,
maar alleen indien en voor zover de eigenaars
daarvan niet of niet voldoende zijn verzekerd;
Overige kosten
mits deze kosten zijn gemaakt met toestemming
van de verzekeraar.

Eigen risico
Voor elke ten laste van deze verzekering komende
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schade geldt een eigen risico als vermeld op het
polisblad.

Artikel 7
Onderverzekering en garantie tegen
onderverzekering
Onderverzekering
7.1
Indien bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag
lager is dan de waarde van de inboedel
onmiddellijk voor de gebeurtenis, wordt de
schadevergoeding verleend in de verhouding van
het verzekerd bedrag tot de volle waarde.
Deze beperking geldt niet voor de in artikel 5
genoemde extra dekkingen.
Garantie tegen onderverzekering
7.2
7.2.1
Indien in de polis is vermeld dat de verzekeraar
een garantie tegen onderverzekering biedt, zal in
tegenstelling tot het vermelde in artikel 7.1 geen
beroep op onderverzekering worden gedaan. Met
betrekking tot zaken waarvoor in de polis een
maximum vergoeding of een apart verzekerd
bedrag van toepassing is, geldt de garantie tegen
onderverzekering uitsluitend tot dat maximum of
dat apart verzekerd bedrag.
7.2.2
Deze garantie vervalt na verloop van 5
achtereenvolgende jaren, gerekend vanaf de
datum waarop de nieuwwaarde is vastgesteld.
7.2.3
De garantie als omschreven in artikel 7.2 is niet
van toepassing:
7.2.3.1
indien de verzekeringnemer niet binnen 2
maanden voldoet aan het verzoek van de
verzekeraar (bijvoorbeeld na schade of bij
verhuizing) om een hernieuwde opgave van de
nieuwwaarde;
7.2.3.2
indien blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is als
gevolg van door verzekeringnemer onjuist
opgegeven gegevens;
7.2.3.3
indien op het moment van de schade de inboedel
ook elders tegen een gedekte gebeurtenis is
verzekerd.

Artikel 8
8.1

8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.4
8.3

Schade
Schadevergoeding op basis van nieuwwaarde
Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis
wordt, behoudens het in de artikelen 8.2 en 8.3
bepaalde, de nieuwwaarde beschouwd.
Schadevergoeding op basis van
vervangingswaarde
Schade aan de inboedel wordt vastgesteld op
basis van vervangingswaarde voor:
zaken, die onttrokken zijn aan het gebruik
waarvoor zij waren bestemd;
zaken, waarvan de vervangingswaarde minder
bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde;
antiek, kunstvoorwerpen, verzamelingen, brom- en
snorfietsen, kano‟s, opblaasbare boten en
zeilplanken;
zaken van derden die verzekerde uit hoofde van
een huurovereenkomst onder berusting heeft.
Schadevergoeding op basis van herstelkosten
Voor zover de schade aan de inboedel hersteld
kan worden, staat het de verzekeraar vrij de
herstelkosten te vergoeden, eventueel
vermeerderd met een bedrag voor
waardevermindering die door de schade werd
veroorzaakt en door de reparatie niet werd
opgeheven.
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WBU 1303 Uitgebreide dekking
Bijzondere voorwaarden glas
Mits vermeld op het polisblad als medeverzekerd

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan
onder:
1.1
glas
al het glas in (dak)ramen, deuren en koepels
dienende tot lichtdoorlating of afsluiting, aanwezig in
het door verzekerde bewoonde woonhuis. Ook
lichtdoorlatend kunststof wordt hiertoe gerekend.
Niet als glas worden beschouwd:
glas in overkappingen, windschermen en in
afscheidingen op het balkon en het terras, alsmede
het glas in broeikassen, tenzij uitdrukkelijk uit de polis
blijkt dat dit glas wel is verzekerd;
1.2
noodvoorziening
de redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening
om na
breuk een daardoor ontstane opening te dichten, in
afwachting van
definitief herstel;
1.3
verzekerde
de verzekeringnemer en elke persoon met wie de
verzekeringnemer
duurzaam in gezinsverband samenwoont.

Artikel 2
Omschrijving van de dekking
2.1
Breuk
Verzekerd is de schade aan het glas door breuk,
veroorzaakt door elke plotselinge onvoorziene op het
glas inwerkende gebeurtenis.
2.2
Noodvoorziening
Verzekerd is een noodvoorziening indien niet
onmiddellijk vervangend glas kan worden geplaatst.
Artikel 3
Noodhulp-reparatieservice
De verzekerde kan zich bij een gedekte gebeurtenis
in geval van nood wenden tot de 24-uurs service door
het in de polis genoemde telefoonnummer te bellen:
- voor inlichtingen en bemiddeling voor reparatie en
vervanging;
- voor het laten verrichten van noodreparaties aan het
beschadigde glas.

Artikel 4
Uitsluitingen
Niet verzekerd is de schade aan het glas door breuk
veroorzaakt of ontstaan door:
4.1
verandering, (ver)plaatsing, bewerking of versiering
van het glas;
4.2
op het glas aangebrachte versieringen,
beschilderingen en opschriften;
4.3
aanbouw, verbouwing of vanaf het moment van
leegstand, het buiten gebruik zijn of het geheel of
gedeeltelijk kraken van het woonhuis met
inachtneming van het in artikel 6.3 bepaalde;
4.4
eigen gebrek bij glas in lood, draadglas en kunststof;
4.5
het onjuist plaatsen;
4.6
brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en
storm indien en voor zover elders verzekerd.

Artikel 5
Indexering van premie
Jaarlijks wordt per premievervaldag de premie
aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen van
bouwkosten. De premie wordt daarmee in
evenredigheid verhoogd, verlaagd of ongewijzigd
gelaten. Dit vindt plaats overeenkomstig de gegevens
van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
gepubliceerde indexcijfer.

Artikel 6
Bekendheid en risicowijziging
6.1
Bekendheid
De verzekeraar acht zich voldoende bekend met de
ligging, bouwaard, dakbedekking, inrichting en het
omschreven gebruik van het woonhuis, zoals die
waren ten tijde van het aangaan van de verzekering,
alsmede met de belendingen van het woonhuis.
6.2
Risicowijziging
De verzekeringnemer of de verzekerde dient zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2
maanden, schriftelijk aan de verzekeraar kennis te
geven van een wijziging van het gebruik van het
woonhuis.
6.3
Beperkte dekking bij leegstand, buiten gebruik
raken of kraken
Vanaf het moment van leegstand, buiten gebruik
raken of kraken is alleen verzekerd de schade aan het
glas door breuk door een hierna genoemde
gebeurtenis en voor zover niet elders verzekerd:
- brand;
- ontploffing;
- blikseminslag;
- luchtvaartuigen;
- storm.
6.4
Voortzetting na risicowijziging
Na ontvangst van een kennisgeving van een in artikel
6.2 genoemde risicowijziging heeft de verzekeraar
met inachtneming van het in artikel 6.3 en 6.5
bepaalde het recht:
6.4.1
de verzekering binnen 30 dagen op te zeggen, mits
daarbij een termijn van ten minste 2 maanden in acht
wordt genomen;
6.4.2
de verzekeringnemer een wijziging van de tarieven
en/of de verzekeringsvoorwaarden voor te stellen.
6.5
Verzuim van een risicowijziging kennis te geven
Indien de verzekeringnemer of de verzekerde van een
risicowijziging genoemd in artikel 6.2 niet tijdig kennis
geeft, vervalt elk recht op schadevergoeding 2
maanden na die wijziging, tenzij de verzekeraar de
verzekering ook na die kennisgeving ongewijzigd zou
hebben voortgezet. Indien de verzekeraar de
verzekering slechts tegen een hogere premie of op
gewijzigde verzekeringsvoorwaarden zou hebben
voortgezet, vindt uitkering plaats met inachtneming
van deze gewijzigde verzekeringsvoorwaarden en in
verhouding van de in de polis vermelde premie tot de
nieuwe door de verzekeraar voorgestelde premie.

Artikel 7
Verzekerd belang en overgang van
verzekerd belang
7.1
Verzekerd belang
Verzekerd is het belang van de verzekerde bij het
glas in het woonhuis uit hoofde van eigendom, dan
wel het dragen van het risico daarvoor.
7.2
Overgang van het verzekerd belang
7.2.1
Indien en voor zover het verzekerde belang op een
ander dan de verzekerde overgaat, volgt de
verzekering dat belang, met inachtneming van het in
artikel 7.2.2 bepaalde.
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7.2.2

Na overgang van het belang door overlijden van de
verzekerde kunnen zowel de nieuwe belanghebbende
als de verzekeraar de verzekering opzeggen binnen 3
maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen,
met inachtneming van een termijn van ten
minste 2 maanden.
Na overgang van het belang anders dan door
overlijden van de verzekerde eindigt de verzekering
automatisch op de 30e dag, tenzij de nieuwe
belanghebbende binnen die termijn aan de
verzekeraar heeft medegedeeld, dat hij de
verzekering overneemt.
In dat geval mag de verzekeraar binnen 30 dagen na
ontvangst van deze mededeling de verzekering aan
de nieuwe belanghebbende opzeggen met
inachtneming van een termijn van ten minste 8 dagen.

Artikel 8
Schade
In geval van schade heeft de verzekeraar het recht:
8.1
het glas zo spoedig mogelijk door ander glas van
dezelfde soort en hoedanigheid te laten vervangen of
een noodvoorziening te laten aanbrengen;
8.2
de kosten voor vervanging van het glas, alsmede de
kosten van noodvoorziening in geld te vergoeden.
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