Woonbootverzekering
Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, www.unigarant.nl

De voordelen op een rij
10% korting bij
alarminstallatie
U ontvangt 10% korting op uw
inboedel wanneer uw woonboot is
voorzien van een goedgekeurde en
gecertificeerde alarminstallatie.

Glasbreuk gratis
meeverzekerd
Bij de cascodekking is glasbreuk
standaard meeverzekerd.

Inboedel automatisch
geïndexeerd
Uw inboedel blijft verzekerd
tegen de huidige marktwaarde bij
prijsstijgingen, doordat uw inboedel
standaard wordt geïndexeerd.

Wettelijke Aansprakelijkheid
(WA) mee te verzekeren

De Unigarant Woonbootverzekering biedt een ruime dekking voor uw woonboot
en inboedel. Ook is de Wettelijke Aansprakelijkheid in deze verzekering
opgenomen. De Woonbootverzekering geldt alleen op een vaste ligplaats.
Maar ook tijdens transport binnen de gemeente van de ligplaats of naar de
dichtstbijzijnde hellingplaats of dok.

Verzekeringsvormen
Casco verzekering
De woonboot kan op basis van de dagwaarde of de herbouwwaarde worden verzekerd.
Op basis van herbouwwaarde is alleen mogelijk als de woonboot in een goede
onderhoudstoestand verkeert. Woonboten met een stalen casco zijn verplicht elke 4 jaar
een onderhoudsbeurt te krijgen. In verband met ontwikkeling van de waarde van het casco
en andere prijsstijgingen, vindt elke 5 jaar opnieuw een inspectie en waardevaststelling
plaats van het casco. Bij uw cascodekking is glasbreuk gratis meeverzekerd.
Soorten schades

Brand

Brand +
diefstal + WA

Uitgebreid

Brand
Explosie
Zelfontbranding
Blikseminslag
Diefstal

Productinformatie
Wilt u meer informatie over de
Unigarant Woonbootverzekering?
Vraag uw tussenpersoon of bezoek
www.unigarant.nl.

Direct verzekerd
Sluit direct de Unigarant
Woonbootverzekering bij uw
tussenpersoon en profiteer van een
complete dekking, een aantrekkelijke
premie en een betrouwbare, snelle
service!

Wettelijke Aansprakelijkheid
(WA)
Storm

Daarnaast zijn ook de kosten van lichting, opruiming, hulploon en kosten van bewaking
en vervoer meeverzekerd. Alleen voor de door u gekozen dekking.
Inboedel
Uw inboedel in de woonboot kan alleen gecombineerd met een Casco verzekering
worden meeverzekerd. Uw inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde.
Soorten schades

Brand

Brand +
diefstal + WA

Uitgebreid

Brand
Explosie
Zelfontbranding
Blikseminslag
Diefstal na braak
Buitenkomende onheilen

WNB01 (04-12)

Water-, olie-, rook- en
roetschade

Ook zijn de kosten voor opruiming, hulploon, extra hotel- en/of pensionkosten
meeverzekerd. Alleen voor de door u gekozen dekking.

Samen uit, samen thuis.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen andere
rechten worden ontleend dan vermeld in de voorwaarden.

