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1. Algemene en bijzondere
voorwaarden
Als op het polisblad vermeld is dat de module Zeewater & Transport is afgesloten en de premie die voor deze module is verschuldigd, tijdig betaald is, dan bestaat er recht op de dekking zoals
is omschreven in de artikelen in deze bijzondere voorwaarden.
Deze artikelen moeten wel in samenhang gelezen worden met de
algemene voorwaarden.

Transport
a. Het gaat hierbij om het vervoer van de verzekerde zaak
tussen de (winter)berging of –opslag en de bestemming
voor het plaatsen op of aan het strand en om het laden
en lossen van de verzekerde zaak direct voorafgaand of
aansluitend aan dit vervoer.
b. Ook gedekt is de schade die ontstaat tijdens het monteren, demonteren of repareren van de accommodatie als
dit gebeurt direct voorafgaand aan of direct aansluitend
op het transport.
c. Het vervoermiddel dat gebruikt wordt, moet geschikt
zijn voor het vervoer en voor het laden en lossen.
d. De verzekeringnemer is verplicht het vervoer zo voorzichtig mogelijk te laten plaatsvinden. Als de verzekeringnemer deze verplichting niet is nagekomen, verliest hij het recht op schadevergoeding, behalve als hij
bewijst dat er geen oorzakelijk verband is tussen de ontstane schade en het niet voldoen aan deze verplichting.

3. Verzekerde periode en locatie
3.1

2. Gedekte gevaren
3.2
De gedekte gevaren zijn:
2.1 Zeewater
a. Het gaat hierbij om een overstroming of een onderstroming die ontstaan is door het opstuwen van zeewater
door storm of andere meteorologische invloeden of
door een aard- of zeebeving, waarbij de verzekerde zaak
wordt beschadigd of verloren gaat.
b. In afwijking van het artikel “Uitsluitingen” in de algemene voorwaarden zijn de uitsluitingen “Aardbeving
en vulkanische uitbarsting” en “Overstroming” niet van
toepassing.
c. In afwijking van het artikel “Uitsluitingen” in de module
Storm is de uitsluiting “Stormvloed” niet van toepassing.
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Zomerperiode
a. Tijdens de zomerperiode is er dekking aan de Nederlandse stranden.
b. De zomerperiode duurt van 1 maart, of zoveel later
als naar het strand wordt gegaan, tot 1 november, of
zoveel eerder als dat het strand wordt verlaten.
Winterperiode
a. Tijdens de winterperiode is er dekking tijdens de (winter)berging of –opslag.
b. De winterperiode duurt van 1 november, of zoveel eerder als dat het strand wordt verlaten, tot 1 maart, of
zoveel later als naar het strand wordt gegaan.
c. Als in de winterperiode een verzekerde zaak op het
strand verblijft, dan is er dekking op voorwaarde dat
de verzekeringnemer bij schade bewijst dat door de
bevoegde instanties een vergunning is verleend om in
de winterperiode op het strand te blijven staan. Als de
verzekeringnemer dit bewijs niet verstrekt, verliest hij
het recht op schadevergoeding, behalve als hij bewijst
dat er geen oorzakelijk verband is tussen de ontstane
schade en het niet hebben van een vergunning.

4. Verzekerde zaak

6. Geen indexering

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Verzekerde zaak”
in de algemene voorwaarden wordt in deze module onder verzekerde zaak verstaan: de verzekerde strandaccommodatie, zoals
strandhuisjes, strandpaviljoens of andere horecagelegenheden
die aan of op de Nederlandse stranden staan of gevestigd zijn, of
de zaken die zich in de strandaccommodatie bevinden. Ook tot
de strandaccommodatie wordt gerekend: alle aan- en toebehoren zoals windschermen en vlonders.

Voor strandaccommodaties die op herbouwwaarde worden verzekerd en die voor de zomerperiode worden opgebouwd en voor
de winterperiode worden afgebroken, geldt dat er geen indexering wordt toegepast. De artikelen “Indexering voor gebouwen”
en “Voortaxatie met indexclausule” uit het artikel “Verzekerd
bedrag bij herbouwwaardeverzekeringen” in de algemene voorwaarden zijn dan ook niet van toepassing.

7. Einde van de verzekering

5. Uitsluitingen

In aanvulling op wat bepaald is bij “Basismodules en aanvullende
modules” in het artikel “Einde van de verzekering” in de algemene voorwaarden, geldt dat de module Zeewater & Transport
automatisch eindigt op dezelfde datum waarop de module Storm
eindigt.

In aanvulling op wat bepaald is in het artikel “Uitsluitingen” in de
algemene voorwaarden geldt de volgende uitsluiting:
5.1 Glas- en aardewerk tijdens transport
Niet verzekerd is breuk van glas- of aardewerk die ontstaan
is tijdens het vervoer of tijdens het laden of lossen van de
verzekerde zaken.
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