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Zoet, Zout & Zakelijk

Het is een regelmatig opgegeven reden bij 
een afgevaren stuurhut: de bediening van 
de hefinstallatie van de overzakbare alumi-
nium overbouw weigerde. In veel gevallen 
is er zoveel schade, dat de daadwerkelijke 
oorzaak lastig te achterhalen is. Toch is dat 
precies waar EOC zich mee bezighoudt, 
want schade vergoeden is goed maar scha-
de voorkomen is altijd beter. 

Bij iedere schademelding laten we ons daarom 
niet te snel leiden door de gangbare conclusie 
dat de schipper waarschijnlijk afgeleid was of 
het schip te hoog voor het vaargebied. Ook al 
zit hier een kern van waarheid in, we vragen 
door en onderzoeken verder. 

Omkasting
Zo werd bij een recente stuurhutschade een 
meer specifieke oorzaak genoemd, namelijk het 
weigeren van de knopbediening ter plaatse van 
het dakluik. Daardoor zakte de bovenbouw niet 
en voor afstoppen was het helaas te laat. Dat 
eindigde in een hoop verkreukeld aluminium 
achterop het schip. Bij het onderzoek stelden 
onze experts vast dat de stroomaansluiting 
van de bedienknoppen onvoldoende be-
schermd was voor de omgeving waarin ze wa-
ren gemonteerd, namelijk bij de dakluikopening 
tussen het dak en plafond van de stuurhut. 
Door condens treedt oxidatie op in de druk-
knop en de aansluitingen, waardoor kortslui-
ting ontstaat. Een simpele oorzaak, maar met 
grote gevolgen als de bediening weigert. 

We hebben navraag gedaan en er zijn geluk-
kig een hoop schepen waarbij alle knoppen en 
aansluitingen netjes gemonteerd en opgesloten 
zijn in een waterbestendige omkasting. Toch 
raden we je aan: check eens hoe het bij jou zit 
in de stuurhut! 

Stuurhutschade in 
onverwachte 
hoek…of dak!

Toch raden we je aan: check eens hoe het bij 
jou zit in de stuurhut! Foto René Quist

Dé specialist in 
scheepsverzekeringen

Het waterpeil in veel Nederlandse 
rivieren is al weken laag. Zo laag zelfs 
dat woonboten droog zijn gevallen. 
Waar moet je als woonark eigenaar op 
letten tijdens deze droge tijden?

Mooi weer, wat kunnen we daar toch van 
genieten. Alleen als het te lang droog blijft, 
ontstaan er problemen. Ook op het water, 
want een drijvend huis is geen gewoon 
huis. Schade kan dus op een heel andere 
manier ontstaan dan je zou verwachten. 
Ook al is iedere situatie verschillend, we 
helpen je bij EOC graag met een aantal 
algemene adviezen. Zo blijft het wonen 
op het water ook bij een lage waterstand 
aangenaam schadevrij.
Waar moet je aan denken als het water-
peil zakt?
•  Controleer of de afmeervoorziening niet 

te strak komt te staan en  kan meebewe-
gen met het zakkende water.

•  Koppel eventueel zaken zoals de loop-
brug of een drijvend terras los voordat 
deze onder spanning komt te staan.

•  Controleer de nutsvoorzieningen (denk 
aan waterleiding, gasleiding en riool) en 
zorg dat daar geen spanning op komt te 

staan.
•  Controleer of de sanitaire afvoer, in-

clusief toilet, naar behoren blijft 
functioneren.

•  Controleer bij droogvallen met regel-
maat de woonboot/ark op eventuele 
gebreken.

Waar moet je aan denken als het water 
weer opkomt?
•  Laat je woonboot/ark niet onbeheerd 

wanneer het water weer gaat stijgen!
•  Zorg dat de nutsvoorzieningen niet klem 

komen te zitten en voldoende ruimte 
hebben.

•  Controleer of de afmeerbeugels niet 
klemmen om de afmeerpalen.

•  Wanneer je woonboot/ark weer gaat 
drijven controleer dan of deze niet blijft 
kleven aan de bodem. Blijft je woon-
boot/ark wel kleven bel dan gelijk EOC! 

LAAGWATER Tips om schade aan woonboot te voorkomen

Wat te doen bij een lage waterstand?

Woonarken vallen droog door de lage waterstand.  
Foto EOC

Het scheelt alvast een hoop kop-
zorgen als de financiële scha-

de wordt beperkt dankzij dekking 
door de verzekering. Maar let op: 
niet alle stremmingen vallen onder 
de dekking. Wat wel en wat niet, 
dat hangt af van de oorzaak. 
Motorvrachtschepen, motorbeun-
schepen, motortankschepen, duw-
bakken, sleepschepen, duwboten 

en sleepboten hebben bij EOC 
standaard een gratis stremmings-
dekking voor onvoorziene strem-
mingen. Als een stremming langer 
duurt dan 4 kalenderdagen (96 

uur), dan vergoedt EOC vanaf in-
gang van de 5e dag. 
Voor vracht-, beun- of tankschip is 
deze vergoeding € 0,25 per verze-
kerde ton per dag. Voor duwbak of 
sleepschip € 0,10 per ton per dag 
en voor sleep- of duwboot € 0,35 
per kW per dag. 
De stremming moet het gevolg zijn 
van een van deze incidenten: 
•  Een beschadiging van oever of 

kunstwerk (brug, sluis, etc.). 
•  Het zinken van een ander schip 

en/of verlies van lading. 
•  Een aanvaring tussen andere 

schepen. 
•  Een opgelegd vaarverbod door 

een milieu-incident. 
•  Een gebeurtenis met hetzelfde 

effect als 1 t/m 4 en waarvan het 
bestuur vindt dat deze ook recht 
geeft op een vergoeding. 

De stremmingsdekking geldt niet 
als natuurgeweld de oorzaak van de 
stremming is. Dus hoogwater, laag-

water, ijsgang en dergelijke vallen 
niet onder deze regeling, ook niet 
als door hoogwater en/of ijsgang 
bijvoorbeeld een sluis of oever be-
schadigd raakt. 

Uitbreiding
Deze gratis verzekering kan tegen 
betaling van premie worden omge-
zet naar een uitgebreide dekking. 
Dan geldt een eigen risico van twee 
dagen (48 uur) en is de uitkering 
per kalenderdag hoger, bij een mo-
torvrachtschip of motortankschip 
wordt deze verdubbeld naar € 0,50 
per ton. Per stremming bedraagt 
de maximale vergoeding 20 dagen. 
Verder geldt dat een vaartuig maxi-
maal 40 stremmingsdagen per ka-
lenderjaar kan claimen.   
Vragen? Of een uitgebreide dekking 
regelen? Onze afdeling beroeps-
vaart zit voor je klaar, dus mail ge-
rust naar beroepsvaart@eoc.nl of 
bel 088 6699535. 

ONZEKERHEID Stilliggen door kapotte sluizen vallen vaak in de verzekering

Wanneer is een 
stremming gedekt?
De laatste maanden ligt 
er elke week wel een sluis 
uit. Er is weinig vervelen-
der dan zo’n onvoorziene 
stremming. Wel willen 
varen, maar niet kunnen. 
En dan de onzekerheid over 
wanneer de reis kan worden 
voortgezet.

In 2022 is sluis 
Weurt langdurig 
gestremd. In 
sommige gevallen 
vergoedt EOC een 
deel van de kosten, 
de stremming 
moet dan wel on-
aangekonigd zijn.  
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Verzekering is uit te 
breiden
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