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Inleiding
Dit zijn de Bijzondere voorwaarden Binnenvaart inboedel. Hierin
staat onder andere:
• welke regels er gelden voor deze verzekering;
• op welke vergoedingen u recht heeft;
• wat wel en niet verzekerd is op deze verzekering;
• hoe de schade wordt vastgesteld.
Als u een verzekering bij ons afsluit, ontvangt u van ons een
polisblad. Hier staat ook op dat de Algemene voorwaarden
Binnenvaartverzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden Binnenvaartverzekering
In de Algemene voorwaarden Binnenvaartverzekering staan
onder andere regels en bepalingen over:
• het begin en einde van de verzekering;
• uw en onze verplichtingen;
• hoe de premie wordt vastgesteld;
• wat u moet doen bij schade;
• het wijzigen van de polisvoorwaarden;
•	wat op geen enkel onderdeel van de Binnenvaartverzekering
verzekerd is;
• wat u kunt doen als u klachten heeft.
Het is belangrijk dat u de polisvoorwaarden goed doorleest.
Zo weet u precies wat u moet doen en waar u recht op heeft.
Bewaar uw polisblad en de daarbij behorende documenten
goed.
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Hoe leest u deze polisvoorwaarden?
In de inhoudsopgave kunt u het onderwerp vinden waarover u
meer wilt lezen. Zo kunt u altijd snel terugvinden wat u zoekt.
Na een uitleg van gebruikte begrippen beschrijven we een
aantal algemene bepalingen. Vervolgens beschrijven we de
dekking.
Als u wilt weten of wij uw schade vergoeden, kijkt u niet alleen
naar wat wel verzekerd is, maar is het belangrijk ook te kijken
naar wat niet verzekerd is en wat u verder nog moet weten. Het
eigen risico, regels voor een maximum vergoeding of andere
bijzonderheden zijn mogelijk van invloed op de hoogte van de
uitkering.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact
met ons op. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer
+31 (0)528 29 27 50. Is de verzekering gesloten via een
tussenpersoon? Neem dan contact op met uw tussenpersoon.
Ook op onze website, www.tvm.nl, vindt u uitleg over deze
verzekering.
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Uitleg van gebruikte begrippen
Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken,
leggen wij enkele begrippen uit. Hieronder vindt u de begrippen
die voorkomen in deze voorwaarden.
• B
 raak: met geweld verbreken van afsluitingen om in een
ruimte te komen.
• Inboedel: alle zaken die horen bij uw particuliere huis
houding, inclusief:
•	
gereedschappen voor privégebruik;
•	brom- en (snor)fietsen als zij aan boord van het vaartuig
aanwezig zijn;
•	
zelfrijdend speelgoed, dat niet sneller kan dan 16 kilo
meter per uur.
	Bovengenoemde zaken horen ook bij de inboedel als deze
zijn gehuurd, geleend of geleased.
	Onder inboedel wordt niet verstaan:
•	
muntgeld en bankbiljetten die wettig betaalmiddel zijn,
betaalcheques, betaalpassen en chipknip, reischeques en
erkende cadeau- en waardebonnen;
•	
motorrijtuigen, aanhangwagens en caravans, zeil- en
motorboten en de onderdelen en accessoires daarvan.
•	
Lijfsieraden: sieraden, inclusief horloges, die zijn gemaakt
om op of aan het lichaam te dragen.
• Verzekerde: u en de andere personen die eigenaar zijn van
de inboedel in het vaartuig en met wie u een gezamenlijke
huishouding voert.
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1.	Welke veranderingen zijn belangrijk om door
te geven?
U moet elke belangrijke verandering zo snel mogelijk bij ons
melden. Belangrijke veranderingen zijn onder andere:
•	een verandering van het vaartuig waarop de inboedel zich
bevindt;
• een verandering in de gewenste verzekerde som;
• een verandering van woonplaats en/of waladres.

2.	Is het op het polisblad omschreven vaartuig
tijdelijk niet bewoond?
Is het vaartuig langer dan drie maanden onbewoond? Dan moet
u dat bij ons melden. De inboedel is dan alleen verzekerd voor
schade door brand, brandblussing, blikseminslag, explosie,
implosie, luchtvaartuigen en storm.

Voorbeeld:
Door een brand is een stoel aan boord van uw vaartuig beschadigd.
De nieuwwaarde van de beschadigde stoel is € 500.
Voorbeeld 1:
De vervangingswaarde wordt door de expert vastgesteld op € 300.
Dit is meer dan 40% van de nieuwwaarde. De expert stelt vast dat de
stoel een restwaarde heeft van € 50.
U heeft recht op een vergoeding op basis van de nieuwwaarde.
Als de stoel niet gerepareerd kan worden ontvangt u de nieuwwaarde
min de restwaarde. Als de stoel voor minder dan € 450 gerepareerd
kan worden betalen wij de reparatiekosten.
Voorbeeld 2:
Een expert stelt vast dat de stoel een restwaarde heeft van € 50.
De vervangingswaarde wordt door de expert vastgesteld op € 175.
Dit is minder dan 40% van de nieuwwaarde. Hierdoor heeft u geen
recht op een vergoeding op basis van de nieuwwaarde. Als de stoel
voor minder dan € 125 gerepareerd kan worden vergoeden wij de
reparatiekosten. Anders krijgt u € 175 min de restwaarde.

3. Hoe wordt de schade vastgesteld?
3.1. Hoe stellen wij de schade vast?
Wij kunnen de schade op verschillende manieren vaststellen:
• U en wij overleggen samen hoeveel schade u heeft.
•	Wij vragen een expert om te bepalen wat de reparatiekosten
zijn meteen nadat de schade is ontstaan. Wij betalen de
reparatiekosten van de zaken die volgens de expert nog
gerepareerd kunnen worden. Heeft u recht op een
schadevergoeding op basis van nieuwwaarde en zijn uw
zaken gerepareerd? Dan vergoeden wij ook een blijvende
waardevermindering van de gerepareerde zaken. Dit is het
verschil tussen de vervangingswaarde van de zaken vlak
voor de schade en de waarde na reparatie.
•	
Als de expert vaststelt dat de beschadigde zaken niet
gerepareerd kunnen worden, vragen wij hem om te bepalen
hoeveel de zaken waard waren vlak voor de schade en wat
de eventuele restwaarde is. Wij betalen het verschil. Als u
recht heeft op een schadevergoeding op basis van
nieuwwaarde, vergoeden wij meer. De expert stelt vast wat
de nieuwwaarde was op de dag van de schade. Wij betalen
dan het verschil tussen de nieuwwaarde en de restwaarde.
3.2.	Wat is de waarde van uw inboedel vlak voor de
schade?
Voor vaststelling van de waarde vlak voor de schade gaan wij
uit van de nieuwwaarde, behalve bij:
•	
zaken die door veroudering of slijtage een vervangings
waarde hebben die minder is dan 40% van de nieuwwaarde;
• zaken die buiten gebruik gesteld zijn;
• brom- en snorfietsen;
•	zaken die nu meer waard zijn dan toen ze nieuw waren,
bijvoorbeeld antieke zaken.

4.	Wat zijn de gevolgen van het niet juist
vaststellen van de verzekerde som?
Bij schade kan blijken dat de waarde van de inboedel niet
volledig is verzekerd. Dan is er sprake van onderverzekering.
In dat geval betalen wij de schade en de aanvullende
vergoedingen in de verhouding tussen de verzekerde som en
de werkelijke waarde. De kosten van de expert die de schade
vaststelt worden wel volledig vergoed.

Voorbeeld:
Stel de verzekerde som op uw polis is € 50.000. Na een schade blijkt
dat de waarde van uw inboedel vlak voor de schade € 75.000 was.
De schade wordt vastgesteld op € 2.000. Het bedrag dat wij dan
uitkeren is € 50.000/€ 75.000 x € 2.000 = € 1.333.
Als de verzekerde som wel was vastgesteld volgens de werkelijke
waarde van de inboedel, dan zou het hele schadebedrag van € 2.000
vergoed worden.

blad 5 van 8

Binnenvaart inboedel

5. Waarvoor bent u verzekerd?
In dit artikel beschrijven we de dekking.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan uw inboedel aan boord van het op het polisblad genoemde vaartuig (tenzij benoemd in de
uitsluitingen) door:
• brand en brandblussing;
• schroeien, zengen en smelten;
• blikseminslag;
• overspanning uit het boord- of walstroomnet en/of inductie;
• explosie;
• implosie;
• luchtvaartuigen;
• storm;
• diefstal na braak, chantage, afpersing, bedreiging en beroving;
• vandalisme, als de dader zonder toestemming het vaartuig is binnengedrongen;
• relletjes en ongeregeldheden bij werkstaking en daarbij optredende plundering;
•	hemelwater zoals regen, hagel, sneeuw of smeltwater voor zover niet binnengekomen door openstaande ramen,
deuren of luiken;
•	water of stoom, onvoorzien gestroomd uit aan- en afvoerbuizen van installaties van de water- en warmwatervoorziening
of centrale verwarming en de daarop aangesloten toestellen, geisers, sanitair, machines en onderdelen als gevolg van
een plotseling optredend defect;
• water uit een waterbed als deze plotseling lek raakt. Schade aan het bed zelf is niet verzekerd;
•	water uit een aquarium als deze plotseling defect raakt. Schade aan een gebroken aquarium en de inhoud hiervan
is ook verzekerd;
• spiegelbreuk: Het breken van spiegels, inclusief de spiegels zelf behalve handspiegels;
• gevolgen van ruitbreuk;
• aanrijding;
• alle gevaren van de vaart zoals aanvaring, stranding, zinken en schipbreuk;
• onverwacht uitstromen van olie uit olietanks, leidingen en de aangesloten verwarmingsinstallatie;
• rook en roet, uitgestoten door een op een afvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie;
• een ongeval met het vervoermiddel bij verhuizing, vervoer naar en van waladres, herstelinrichting en/of opslagplaats;
• het aan of van boord hijsen van de inboedel;
• bederf van levensmiddelen (koelschade) door het uitvallen van de stroom of een defect aan de koelkast of diepvries;
• een plotseling en onvoorzien van buiten komend voorval anders dan de hierboven genoemde oorzaken.

Welke extra kosten
worden vergoed?

•	Vervanging van sloten. Als de sloten of de sleutels van uw vaartuig vervangen moeten worden na diefstal of beroving,
dan vergoeden wij maximaal € 500 per geval.
•	Bij waterschade vergoeden wij ook de kosten van opsporing van de breuk of het defect aan de waterleidinginstallatie
of centrale verwarming en daarop aangesloten leidingen en toestellen. Als de schade is veroorzaakt door bevriezing,
dan worden ook de reparatiekosten van de installatie, leidingen en toestellen zelf vergoed

Welke kosten worden
vergoed boven de
verzekerde som?

U heeft ook recht op vergoeding van de hierna genoemde kosten, zelfs als daardoor de verzekerde som van de inboedel
wordt overschreden, echter gezamenlijk tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de verzekerde som van de inboedel:
• kosten die u maakt om verzekerde schade te voorkomen of te verminderen en een eventuele bijdrage in averij-grosse;
•	kosten die worden gemaakt door de Stichting Salvage voor hulpverlening en het treffen van de eerste maatregelen
om schade te beperken;
•	kosten van transport en opslag van uw zaken, als (een gedeelte van) het vaartuig, waarin de zaken aanwezig zijn,
onbruikbaar is geworden door een verzekerde schadeoorzaak.
Boven de verzekerde som van de inboedel, maar tot maximaal 10% van dit bedrag, vergoeden wij ook:
• opruimingskosten. Dit zijn de kosten van afbraak en wegruimen van de beschadigde zaken, inclusief stortkosten;
• kosten voor een noodvoorziening of maatregelen die u van de overheid moet nemen met een maximum van € 12.500;
•	hotel- en/of pensionkosten, of de huur van tijdelijke huisvesting als u niet meer in het vaartuig kunt wonen.
Kosten van een verblijf ergens anders worden vergoed zolang het vaartuig hersteld wordt, maar maximaal 52 weken.
Als het vaartuig niet wordt hersteld, wordt de vergoeding voor maximaal 10 weken uitgekeerd. U moet hierover
vooraf met ons overleggen en alleen de redelijk gemaakte kosten worden vergoed.
U heeft geen recht op vergoeding van bovengenoemde kosten als u ook aanspraak kunt maken op een vergelijkbare
vergoeding op een andere verzekering. Verder worden de bovengenoemde kosten alleen vergoed als de schade aan uw
inboedel ook voor vergoeding in aanmerking komt.
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Wat is verzekerd wanneer
zaken zich niet aan boord
bevinden van het
verzekerde vaartuig?

Zaken die niet aanwezig zijn in het op het polisblad genoemde vaartuig zijn soms ook verzekerd. Wel moet aan bepaalde
voorwaarden worden voldaan.
Inboedel van uw schoolgaande kinderen, pleeg- of stiefkinderen, die niet bij u aan boord wonen, maar in een internaat of
elders verblijven, is meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
Voor zaken die tijdelijk (tot maximaal drie maanden) van het vaartuig naar een andere plek in de Benelux zijn overgebracht
geldt de verzekering:
• in permanent bewoonde woonhuizen voor alle schadeoorzaken;
•	in overige gebouwen voor alle schadeoorzaken, maar bij diefstal en vandalisme alleen als er braaksporen aan het
gebouw zijn. Wij vergoeden maximaal € 5.000;
•	buiten gebouwen alleen voor brand, blikseminslag, explosie, implosie, gewelddadige beroving en afpersing. Wij
vergoeden maximaal € 5.000.
Voor zaken die zich bevinden in auto’s is er dekking als er sprake is van aantoonbare sporen van braak (niet uitsluitend lak-,
kras- of rubberschade) aan een afgesloten auto. Deze auto moet zich wel bevinden binnen de landen behorend tot het
verzekeringsgebied. Wij vergoeden maximaal € 500 per gebeurtenis.

Wanneer geldt er een
maximale vergoeding?

Wij betalen maximaal de verzekerde som die op het polisblad staat. Voor sommige soorten schade geldt een maximum
vergoeding:
• Koelschade. Wij vergoeden voor de inhoud van koelkast en diepvries maximaal € 500 per geval.
• Lijfsieraden. Diefstal van lijfsieraden is verzekerd tot € 1.250. Als er meer verzekeringen zijn die de schade kunnen
vergoeden wordt het bedrag van € 1.250 naar verhouding van de verzekerde bedragen verminderd.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade:
• door verlies, vermissing of verduistering;
• door slijtage en/of als gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud van de verzekerde zaken;
•	door slijtage en/of als gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud aan het vaartuig of de daarin aanwezige installaties
of apparaten;
• door ongedierte (waaronder knaagdieren), insecten, schimmels, bacteriën, virussen en andere micro-organismen;
• door uw dieren of door dieren die u aan boord van het vaartuig toeliet;
• door vallen (anders dan tijdens het aan of van boord hijsen), bewerken, hanteren en behandelen;
• door reinigings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
•	door inkt, vet, verf, invretende stoffen of olie (hieronder valt niet de olie die uit een op een afvoerkanaal aangesloten
verwarmingsinstallatie loopt, of uit de leidingen of tanks hiervan);
• bestaand uit kortsluiting en/of doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
• door normaal huishoudelijk gebruik, zoals vlekken, barsten, krassen, schrammen en deuken;
• als in het vaartuig criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden;
• door slingeren en/of golfslag, anders dan door een verzekerde schadeoorzaak;
• aan of door software;
• aan tv's, kasten, aquaria en dergelijke door het niet geborgd zijn.
In artikel 10 van de Algemene voorwaarden Binnenvaartverzekering staat wat nog meer niet verzekerd is.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico staat vermeld op het polisblad.

Wat moet u verder nog
weten?

•	Bij beschadigde of gestolen zaken kunnen wij van u verlangen dat u ons eigenaar maakt wanneer wij de schade hebben
vergoed. Als gestolen zaken dan worden teruggevonden bent u hier geen eigenaar meer van. Wij stellen u dan in de
gelegenheid de zaken van ons terug te kopen voor het bedrag van de schadevergoeding.
•	Als een ander aansprakelijk is voor de schade aan uw zaken, hebben wij het recht de door ons betaalde schade op die
ander te verhalen.
•	De verzekering geldt voor uw inboedel en die van uw gezinsleden of degenen met wie u samenwoont. Voor zover de
verzekerde som voldoende is, geldt de verzekering ook voor de inboedel van andere opvarenden als deze niet elders
verzekerd is.
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