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ARTIKEL 1 | ALGEMENE BEPALINGEN
Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzekeringen op het polisblad. Per
verzekering gelden naast deze algemene voorwaarden ook de woordenlijst, de betreffende
bijzondere voorwaarden en de eventueel op het polisblad vermelde clausules en eigen risico's.
Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden gaan de bijzondere
voorwaarden voor.

ARTIKEL 2 | WAT ZIJN DE VERPLICHTINGEN BIJ
SCHADE
1. De verzekerde is verplicht om zodra hij op de hoogte is van een gebeurtenis die voor ons tot
een verplichting kan leiden:
2. Deze gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden en alle gegevens te verstrekken en
stukken door te zenden;
3. Zich te onthouden van elke gedraging die erkenning van aansprakelijkheid inhoudt of waaruit
deze kan worden afgeleid;
4. De schade zoveel mogelijk te beperken en onze aanwijzingen hiertoe op te volgen;
5. Ons zijn volle medewerking te verlenen en de leiding van de schaderegeling en de gerechtelijke
procedures aan ons over te laten. Hij is ook verplicht alles na te laten wat de belangen van ons
zou kunnen schaden;
6. Zo spoedig mogelijk bij ons te melden dat er tegen hem een strafvervolging wordt ingesteld.
Als wij dat wensen, dient de verzekerde zich te laten bijstaan door een raadsman die door ons
wordt aangewezen. De verzekerde moet deze raadsman alle gevraagde medewerking verlenen.
De verzekerde is niet verplicht hoger beroep aan te tekenen of daarvan afstand te doen;
7. Onmiddellijk aangifte te doen bij de politie in geval van (in)braak, poging tot (in)braak,
vandalisme, diefstal, poging tot diefstal, verlies of vermissing, gewelddadige beroving en
afpersing, verduistering of joyriding. Als wij daarom vragen, dient de verzekerde zijn rechten op
de ontvreemde zaak aan ons over te dragen;
8. De schade aannemelijk te maken en, als wij daarom vragen, een schriftelijke en ondertekende
verklaring aan ons over te leggen over het ontstaan, de aard en de omvang van de schade. De
opgaven die de verzekerde mondeling of schriftelijk heeft verstrekt of nog zal verstrekken, zullen
gebruikt worden om de omvang van de schade vast te stellen en om het recht op uitkering te
bepalen.
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9. De verzekerde is verplicht, op kosten van de Maatschappij alles te doen en behulpzaam te zijn
en toe te laten, dat alles geschiedt wat nodig is, of billijkerwijze door Assuria kan worden
verlangd, om mogelijk bestaande rechten en aanspraken op derden geldend te maken of
verhaal van schade tegen derden uit te oefenen, waartoe Assuria gerechtigd of waarin zij
gesubrogeerd zou zijn of worden ten gevolge van schadevergoeding krachtens deze polis,
onverschillig of dergelijke maatregelen voor of na de door Assuria gedane schadebetaling nodig
of vereist blijken te zijn.
Zie ook de verplichtingen in de betreffende bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 3 | WANNEER KAN EEN VERZEKERDE GEEN
RECHTEN MEER AAN DE VERZEKERING ONTLENEN
1. Als wij over een schade een definitief standpunt hebben ingenomen, dan zullen wij verzekerde
dat schriftelijk meedelen. Zo'n definitief standpunt houdt in:
• het afwijzen van een vordering,
• een slotbetaling of
• een aanbod daartoe.
Als de verzekerde niet binnen één jaar na onze mededeling schriftelijk hiertegen bij ons in
verzet is gekomen, vervalt zijn recht op dekking voor die schade.
2. Er kan zich een gebeurtenis voordoen waarbij de verzekerde weet of zou kunnen weten dat hij
een schadeclaim op de verzekering kan doen. Als de verzekerde een dergelijke gebeurtenis niet
binnen één jaar aan ons heeft gemeld, kan hij voor deze gebeurtenis geen rechten meer
ontlenen aan de verzekering.
3. In geval van schade aan de onder deze polis verzekerde voorwerpen kan Assuria voor een
termijn van 30 dagen na de schade:
•
•
•

afhankelijk van het onderzoek het gebouw, waar de schade heeft plaatsgevonden, te allen
tijde betreden en tot de schadevaststelling de op dat moment aanwezige roerende
goederen in bezit nemen en houden;
in bezit nemen of de uitlevering verlangen van alle voorwerpen, eigendom van de
verzekerde, welke tijdens het ontstaan van de schade in het gebouw of op het erf aanwezig
waren;
alle zodanige voorwerpen in het bezit houden en deze onderzoeken, sorteren, ordenen,
verplaatsen of anderszins behandelen;
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•

voor rekening van wie het aangaat alle zodanige voorwerpen verkopen of er over
beschikken.

Indien het schadeproces langer duurt, mag er van de termijn van 30 dagen worden afgeweken.
De op grond van deze bepaling verleende bevoegdheden kunnen te allen tijde door Assuria worden
uitgeoefend totdat de verzekerde schriftelijk kennis geeft, dat hij geen schade reclameert op grond
van de polis of, indien een eis is ingesteld, totdat zodanige eis definitief is vastgesteld of
ingetrokken; door geen enkele handeling, bij de uitoefening of voorgenomen uitoefening van haar
bevoegdheden krachtens dit artikel gedaan, neemt Assuria tegenover de verzekerde enige
verplichting op zich of vermindert zij haar recht om zich op de voorwaarden van deze polis te
beroepen bij het weren van een eis tot schadevergoeding.
Ingeval de verzekerde of iemand handelende uit naam van de verzekerde niet aan het verlangen van
Assuria voldoet of Assuria in de uitoefening van haar bij dit artikel vastgelegde bevoegdheden
hindert of belemmert, zo is alle aanspraak op schadevergoeding op grond van deze polis verbeurd.
De verzekerde heeft in geen geval het recht enig voorwerp aan Assuria te abandonneren,
onverschillig of Assuria dat voorwerp in bezit heeft genomen of niet.

ARTIKEL 4| WAT IS UITGESLOTEN
1. De verzekering geeft geen dekking als:
• de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit vijandelijkheden;
• de schade is veroorzaakt door of samenhangt met atoomkernreacties, onverschillig hoe
deze zijn ontstaan;
• de schade is veroorzaakt door of ontstaan uit terrorisme;
• een verzekerde een verplichting uit de verzekering niet of niet tijdig is nagekomen en
daardoor de belangen van ons heeft geschaad;
• er sprake is van wanbetaling als omschreven in artikel 5 lid 2 van deze algemene
voorwaarden.
2. Als bij schade een onvolledige of onware opgave wordt gedaan, kan de verzekerde geen enkel
recht aan de verzekering ontlenen.
Zie ook de uitsluitingen in de betreffende bijzondere voorwaarden.
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ARTIKEL 5 | PREMIEBETALING
1. Premiebetaling
U dient de premie, kosten en omzetbelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de dertigste dag nadat
zij verschuldigd worden.
2. Wanbetaling
Als u het bedrag dat u moet betalen, niet tijdig betaalt of als u weigert te betalen, wordt geen
dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvinden na het moment waarop u het bedrag
verschuldigd werd. U blijft verplicht het bedrag, verhoogd met eventuele incassokosten, te betalen.
De dekking gaat weer in op de dag nadat het bedrag dat u moet betalen, door u is betaald.
3. Termijnbetaling
Met u kan overeengekomen zijn dat u de premie, kosten en omzetbelasting die u over het lopende
verzekeringsjaar moet betalen, in termijnen zult betalen.
Zodra u een dergelijke termijnbetaling niet doet binnen de periode die in lid 1 van dit artikel is
genoemd, worden alle over dat jaar nog te betalen premie, kosten en omzetbelasting in één keer
opeisbaar.

ARITKEL 6 | WAT ALS PREMIE EN/OF VOORWAARDEN
WIJZIGEN
Wij hebben het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen in één
keer en voor alle verzekerden van die groep tegelijk dan wel groepsgewijs te wijzigen. Als deze
verzekering tot die groep hoort, dan hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden ervan
overeenkomstig die wijziging aan te passen op een datum die door ons wordt bepaald.
Wij stellen u dan in kennis van die wijziging. Als u niet binnen dertig dagen na de ontvangst van
deze kennisgeving schriftelijk aan ons hebt meegedeeld er niet mee in te stemmen, gaan wij ervan
uit dat u instemt met die wijziging. Als u schriftelijk te kennen hebt gegeven niet met die wijziging
in te stemmen, eindigt die verzekering op de datum die in de mededeling door ons is genoemd.
U kunt de wijziging niet weigeren als deze wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of
bepalingen of als de wijziging een verlaging van de premie inhoudt en/of een verbetering van de
verzekeringsvoorwaarden betekent.
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ARTIKEL 7 | DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
1. De verzekering wordt aangegaan voor een periode die loopt vanaf de begindatum op het polis
blad, dan wel vanaf de ingangsdatum die op de dekkingsbevestiging staat, tot en met de
einddatum die op het polis blad is vermeld. De verzekering zal telkens stilzwijgend voor
tenminste één jaar worden verlengd.
2. De verzekering eindigt alleen door schriftelijke opzegging.
a) Deze opzegging kan worden gedaan door u:
• als wij een verzoek tot vergoeding van een schade hebben afgewezen. U kunt dan
binnen dertig dagen na die afwijzing de verzekering opzeggen. Deze eindigt dan op de
dag dat wij uw opzeggingsbrief hebben ontvangen. Wij zijn verplicht de reeds betaalde
premie over het resterende tijdvak terug te betalen;
• als wij gebruik hebben gemaakt van ons recht om de premie en/of voorwaarden te
wijzigen en u weigert deze wijziging te accepteren. De verzekering eindigt dan op de
datum die wij in de mededeling hebben genoemd. Wij zijn verplicht de reeds betaalde
premie over het resterende tijdvak terug te betalen;
• gedurende het lopende verzekeringsjaar
wanneer u uiterlijk dertig dagen vóór de einddatum die op het polis blad is vermeld de
verzekering hebt opgezegd aan ons en uw opzegging uiterlijk dertig dagen vóór de
einddatum door ons is ontvangen. De verzekering eindigt dan op die einddatum.
b) Deze opzegging kan worden gedaan door ons:
• Nadat een gebeurtenis die voor ons tot een verplichting kan leiden aan ons ter kennis is
gebracht en wel binnen dertig dagen hierna. De verzekering eindigt dan op de datum
die in onze opzeggingsbrief wordt genoemd;
• Nadat wij een uitkering op grond van deze verzekering hebben verleend. Bij een ‘total
loss’ schade, gevolgd door een uitkering, vindt geen premierestitutie plaats over het
resterende tijdvak, omdat het overeengekomen risico zich in het geheel heeft
gemanifesteerd. Nadat wij een beroep op deze verzekering hebben afgewezen en wel
binnen dertig dagen hierna. De verzekering eindigt in beide gevallen op de datum die in
onze opzeggingsbrief wordt genoemd.
• Wanneer u langer dan drie maanden in gebreke bent gebleven de (aanvullende) premie,
de kosten en de omzetbelasting te betalen. De verzekering eindigt dan op de datum die
in onze opzeggingsbrief wordt genoemd;
• Als de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt dan op de datum die in
onze opzeggingsbrief wordt genoemd.
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•

Gedurende het lopende verzekeringsjaar, wanneer wij de opzegging uiterlijk twee
maanden vóór de einddatum die op het polisblad is vermeld doen. De verzekering
eindigt dan op die einddatum.

In de gevallen die beschreven zijn in lid 2 van dit artikel onder b1 en b2 kunnen wij besluiten de
reeds betaalde premie over het resterende tijdvak terug te betalen. Wij zullen in de gevallen die
beschreven zijn in lid 2 van dit artikel onder b1, b2 en b4 een opzegtermijn van tenminste dertig
dagen in acht nemen. Zie ook duur en einde van de verzekering in de betreffende bijzondere
voorwaarden.

ARTIKEL 8 | WANNEER EINDIGT DE DEKKING?
De dekking eindigt zodra de verschuldigde premie, de kosten en de omzetbelasting niet op tijd
worden betaald of zodra u weigert deze te betalen. Een en ander zoals bepaald in artikel 5 lid 2 van
deze algemene voorwaarden. Zie ook einde van de dekking in de betreffende bijzondere
voorwaarden.

ARTIKEL 9 | KLACHTEN EN GESCHILLEN?
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, stellen we het op prijs als u ons dat laat weten.
U kunt klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en
uitvoering van de verzekering voorleggen aan ons Klantencentrum. Wij zullen uw klacht zo goed
mogelijk behandelen. U kunt een eventueel geschil ook voorleggen aan de rechter.

ARTIKEL 10 | KLACHTEN EN GESCHILLEN?
Op de verzekering is het Surinaamse recht van toepassing.
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WOORDENLIJST
Woordenlijst Algemene Voorwaarden Particulierenverzekering
Per verzekering vormt deze woordenlijst samen met de algemene voorwaarden en de betreffende
bijzondere voorwaarden één geheel.
In de algemene en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aardbeving
Een aardbeving waardoor direct of indirect schade aan de verzekerde zaken wordt veroorzaakt. Bij
schades die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij
de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving hebben geopenbaard, dient verzekerde te
bewijzen, dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven.
2. Atoomkernreacties
Alle kernreacties waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en radioactiviteit.
3. Bereddingskosten
Kosten die verbonden zijn aan maatregelen die tijdens de contractduur van de verzekering door of
vanwege de verzekerde worden getroffen en die redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigende gevaar van schade af te wenden en/of om de schade te beperken.
4. Bestuurder
Degene die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon het motorrijtuig daadwerkelijk
bestuurt.
5. Blikseminslag
Directe inslag door atmosferische ontlading op zaken die zich bevinden op het risicoadres dat is
vermeld op het poli blad. Schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van directe
inslag aan bedoelde voorwerpen, worden niet aangemerkt als schade door blikseminslag. Het gaat
dan om schade door inductie/overspanning.
6. Blijvende invaliditeit
Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van een deel of orgaan van het lichaam.
7. Brand
Een vuur buiten een haard of stookplaats, dat wordt veroorzaakt door verbranding, dat met
vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
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De volgende verschijnselen vallen niet onder het woord brand:
•
•
•
•

schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien;
doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels;
verbranding in een koolpot, oven of dergelijke.

8. Dagwaarde
De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of
slijtage.
9. Diefstal
Het wegnemen van zaken die een ander toebehoren, met de bedoeling om ze zich wederrechtelijk
toe te eigenen.
10. Gebeurtenis
De betekenis van het woord gebeurtenis is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten.
Kijk daarom in artikel 1 van de betreffende bijzondere voorwaarden hoe het woord gebeurtenis daar
omschreven staat.
11. Gebouw
De onroerende zaak of zaken die op het verzekeringsbewijs is of zijn genoemd, inclusief fundering
en terreinafscheidingen, maar zonder de grond.
12. Geregistreerde partner
Een partner die volgens de wet bij de burgerlijke stand als partner is geregistreerd.
13. Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor herbouw van een zelfde gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis op
dezelfde plaats en met dezelfde bestemming tot maximaal de verzekerde som, als vermeld op het
polis blad.
14. Inboedel
De betekenis van het woord inboedel is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten. Zie
artikel 1 van de betreffende bijzondere voorwaarden hoe het woord inboedel daar omschreven
staat.

9

ALGEMENE VOORWAARDEN
PARTICULIERENVERZEKERING
VERSIE MEI 2016

15. (In)braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door afsluitingen zó te verbreken dat er zichtbare
beschadiging achterblijft.
16. Lijfsieraden
De betekenis van het woord lijfsieraden is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten.
Zie artikel 1 van de betreffende bijzondere voorwaarden hoe het woord lijfsieraden daar
omschreven staat.
17. Motorrijtuig
De betekenis van het woord motorrijtuig is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten.
18. Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit op het
moment van de gebeurtenis.
19. Ongeval
Een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt en dat rechtstreeks
lichamelijk letsel veroorzaakt. De aard en plaats van het letsel moeten wel geneeskundig zijn vast te
stellen.
20. Ons/ onze
(Van) Assuria Schadeverzekering N.V., de verzekeringsmaatschappij waarmee de
verzekeringsovereenkomst is gesloten.
21. Ontploffing
Als schade door ontploffing is verzekerd, maakt het niet uit waar de ontploffing is ontstaan, in het
omschreven gebouw of ergens anders. Wel is het zo dat daarbij volledig van kracht blijft wat is
bepaald omtrent molest, atoomkernreacties, aardbeving en vulkanische uitbarsting.
Onder schade door ontploffing is te verstaan gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk
veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met
inachtneming van het volgende.
Als de ontploffing is ontstaan:
I.

Binnen een - al dan niet gesloten - vat dan moet:
• een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin
bevindende gassen of dampen en
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•
II.

door die opening moet de druk binnen en buiten het vat plotseling aan elkaar gelijk zijn
geworden. Hoe de gassen of dampen ontstaan zijn respectievelijk of die al dan niet voor
de ontploffing aanwezig waren, is niet relevant.
Buiten een vat dan moet die krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een
scheikundige reactie.

22. Opruimingskosten
De kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de verzekerde zaken voor zover deze kosten
niet al in de schadetaxatie zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijk gevolg zijn
van een gebeurtenis die door de verzekering is gedekt.
23. Passagier
Iedereen die zich zonder dat hij of zij het motorrijtuig bestuurt en met toestemming van een daartoe
bevoegd persoon ofwel zit op een zitplaats van het motorrijtuig, bestemd voor het vervoer van
personen, ofwel instapt, opstapt, afstapt of uitstapt.
Ook iedereen die terwijl hij door het motorrijtuig wordt vervoerd, tijdelijk dicht bij het motorrijtuig is
voor het tanken van brandstof, het schoonmaken van ruiten, het verrichten van noodreparaties of
voor hulp daarbij.
24. Stellen
Onder stellen wordt verstaan twee of meer bij elkaar behorende gelijksoortige voorwerpen die in
één bedrag zijn verzekerd.
25. Storm/Rukwind
I.
Onder storm/rukwind wordt verstaan een zodanige windkracht, waarbij door de
Meteorologische Dienst of een van zijn filialen, een windsnelheid wordt waargenomen van
tenminste 14 meter per seconde, terwijl wanneer plaatselijke gevallen van hevige wind zich
voordoen, die buiten de waarneming van de Meteorologische Dienst of zijn filiaal zijn
gebleven, door betrouwbare getuigen geconstateerd moet worden, dat ter plaatse storm
rukwind woedde. Ook kan het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving (doch binnen
een kring van tien kilometer) blijkbaar storm/ rukwindschade hebben geleden, als bewijs
dienen dat recht op schadevergoeding schept.
II.

Met schade door storm/ rukwind veroorzaakt wordt gelijkgesteld:
• Regenschade, voor zover deze schade het gevolg is van storm/ rukwindschade aan het
(de) verzekerde gebouw(en) of aan het (de) gebouw(en) waarin de verzekerde zaken
zich bevinden;
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•

De schade aan een door storm/ rukwind beschadigd verzekerd object die is veroorzaakt
door gehele of gedeeltelijke vernieling van het verzekerde op last van hogerhand,
teneinde gevaar voor schade aan naburige objecten of voor de openbare veiligheid te
voorkomen.

26. Terrorisme
Gewelddadige handelingen of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks aanslagen
waardoor schade ontstaat. Hierbij is het aannemelijk dat die aanslag(en) is/zijn beraamd of
uitgevoerd met het doel politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
Aanslagen vormen een reeks wanneer ze in tijd én in doelstelling met elkaar samenhangen.
Onder schade wordt verstaan:
•
•
•

letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
schade aan zaken;
aantasting van economische belangen.

27. U/Uw
(Van) de persoon die de verzekering met ons heeft gesloten.
28. Vast woonadres
Het adres waarop verzekerde bij het bevolkingsregister staat ingeschreven.
29. Verkeersongeval
Een botsing, een aanrijding of overrijding waarbij het motorrijtuig betrokken is.
30. Verzekerde
De betekenis van het woord verzekerde is afhankelijk van het soort verzekering dat is
afgesloten. Zie artikel 1 van de betreffende bijzondere voorwaarden hoe het woord verzekerde
daar omschreven staat.
31. Vulkanische uitbarsting
Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade aan de verzekerde zaken wordt
veroorzaakt. Bij schades die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur
nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van vulkanische uitbarsting hebben
geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen, dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te
schrijven.
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32. Vijandelijkheden
Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit:
•

gewapend conflict:
Dit is elke situatie waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar - of minstens de
één de ander bestrijden met gebruikmaking van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend
conflict wordt ook verstaan: het gewapend optreden van een Vredesmacht van de
Verenigde Naties

•

burgeroorlog:
Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde
staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is opstand: dit is
georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar
gezag

•

binnenlandse onlusten:
Dit zijn min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich voordoen op
verscheidene plaatsen binnen een staat.

•

oproer:
Dit is een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht
tegen het openbaar gezag.

•

muiterij:
Dit is een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een
gewapende macht, waarbij de beweging gericht is tegen het gezag waaronder zij zijn
gesteld.

33. WAM
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.
34. Wij
Assuria Schadeverzekering N.V. De verzekeringsmaatschappij waarmee de
verzekeringsovereenkomst is gesloten.
35. Woning
Afhankelijk van de feitelijke situatie kan het begrip woning één van de volgende drie
betekenissen hebben:
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•
•
•

Het gebouw gelegen op het risicoadres zoals dat op het polisblad is omschreven en dat
permanent wordt bewoond. (Voorbeeld: een woonhuis)
Het gedeelte van een gebouw gelegen op het risicoadres zoals dat op het polisblad is
omschreven en dat permanent wordt bewoond. (Voorbeeld: een appartement)
Het gebouw gelegen op het risicoadres zoals dat op het poli blad is omschreven, maar dan
alleen dat gedeelte van dat gebouw dat permanent wordt bewoond. (Voorbeeld: een
gedeelte van een woonhuis)

Hieronder vallen telkens ook de bijgebouwen en privé-bergruimten die bij dit (gedeelte van het)
gebouw horen en die bij verzekerde in gebruik zijn.
Onder permanente bewoning wordt verstaan, dat er geen onderbreking van 6 weken of langer mag
zijn bij het gebruik of bewoning van het gebouw. Van deze regeling kan worden afgeweken, indien
verzekerde aangeeft met vakantie te gaan, waarbij het gebouw 6 weken of langer niet bewoond of
in gebruik zal zijn.
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