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BOOT	VER ZE KE RING

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Deze	verzekering	vergoedt	schade	door	of	aan	uw	boot.	Het	moet	gaan	om	een	pleziervaartuig	zoals	een	sloep,	motorboot,	jacht	of	zeilboot	(geen
woonschepen	of	bedrijfsvaartuigen).	Naast	een	aansprakelijkheidsdekking	kunt	u	kiezen	voor	aanvullende	dekkingen.

Wat	is	ver ze kerd?
Hieronder	staat	welke	schade	door	of	aan	uw	boot
verzekerd	is.

Aan spra ke lijk heid
U	bent	verzekerd	als	u	aansprakelijk	bent	voor
schade	die	met	of	door	uw	boot	aan	personen	of
zaken	is	toegebracht.	Wij	vergoeden
maximaal	€	5.000.000,-	per	gebeurtenis.

Extra	informatie

Voor	schade	aan	uw	boot	staan	de	verzekerde
bedragen	vermeld	op	uw	polis.

Keuze:	scha de	aan	eigen	boot
Met	de	Beperkt	Casco	dekking	is	schade	aan	uw
boot	verzekerd	door	brand,	explosie,
directe	blikseminslag,	diefstal,	inbraak,	storm,
transport	van	uw	boot	over	de	weg.							

Extra	informatie

De	Volledig	Casco	dekking	dekt	aanvullend	op	de
Beperkt	Casco	dekking	ook	alle	andere	schade	aan
uw	boot	door	een	plotselinge	gebeurtenis	van
buitenaf	zoals	aanvaring,	lekvaren,	stranding,
overspanning	of	inductie,	vorstschade	door
bevriezing,	zinken	en	vandalisme.	Ook	is	er	dekking
voor	de	gevolgschade	van	een	eigen	gebrek	van	de
boot	en/of	motor.	Herstel	van	het	eigen	gebrek	zelf	is
ook	verzekerd.

Keuze:	(po ging	tot)	in braak	en	dief stal	van	eigen
boot
Inbraak	is	verzekerd.	Bij	diefstal	is	de	dagwaarde	van
de	boot,	motor,	verzekerd.	Voor	een	meeverzekerde
volgboot	of	trailer	geldt	hetzelfde.	Deze	module	hoort
bij	de	Beperkt	Casco	dekking	en	de	Volledig	Casco
dekking.

Extra	informatie

Diefstal	van	de	motor	is	alleen	verzekerd	als	deze
beveiligd	was	met	een	SCM/VbV	goedgekeurd	slot.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
Schade	die	is	veroorzaakt	of	ontstaat	door	opzet,
roekeloosheid,	misbruik	van	alcohol	of	drugs,
atoomkernreactie,	molest,	verhuur	van	uw	boot,
personenvervoer	tegen	betaling,	slecht	onderhoud
van	uw	boot.

On vol doen de	on der houd	of	zorg
U	bent	verzekerd	als	u	voldoende	voorzichtig	bent
geweest.	U	bent	niet	verzekerd	voor	schade	die
ontstaat	omdat	u	onderhoud-	en
controlewerkzaamheden	aan	uw	boot	en	motor	niet
op	tijd	heeft	uitgevoerd	of	laten	uitvoeren.	

Extra	informatie

Ook	is	er	geen	dekking	als	u	onvoldoende
maatregelen	heeft	genomen	om	schade	door
neerslag,	vochtinwerking	of	vorst	aan	uw	boot	te
voorkomen.	U	heeft	in	ieder	geval	voldoende	zorg
betracht	als	u	uw	boot	en	motor	winterklaar	gemaakt
heeft.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?
Heeft	u	een	boot	met	een	lengte	van	maximaal	6
meter	of	een	open	sloep.	Dan	bent	u	verplicht	om	te
zorgen	voor	een	verankering	die	minimaal	bestaat	uit
of	een	combinatie	is	van	een	kabel	met	een
hardstalen	kern	van	minimaal	tien	millimeter
en	één	of	meer	(hang)sloten	die	goedgekeurd	zijn
volgens	de	SCM/VbV	slotenlijst.

Extra	informatie

De	SCM/VbV	slotenlijst	kunt	u	vinden
www.stichtingvbv.nl/vaartuigen/beveiliging/producten.
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In boe del
Bij	Beperkt	Casco	dekking	is	de	inboedel	in	uw	boot
verzekerd	tot	maximaal	20%	van	het	verzekerd
bedrag	van	uw	boot.	Bij	Volledig	Casco	dekking	is	uw
inboedel	onbeperkt	verzekerd.

Extra	informatie

Onder	inboedel	verstaan	wij	alle	roerende	zaken	die
gebruikt	worden	aan	boord	van	uw	boot	bijvoorbeeld
linnengoed,	kleding,	servies,	bestek,	picknickmand,
koelbox	of	levensmiddelen.	Onder	inboedel	verstaan
wij	niet	geld,	betaalcheques,	betaalpassen,	en
kostbare	zaken	als	sieraden,	brillen,	horloges	en
foto-film	apparatuur.

Keuze:	scha de	door	brand	of	ont plof fing
Schade	door	brand	of	ontploffing	is	verzekerd	bij
zowel	de	Beperkt	Casco	dekking	als	de	Volledig
Casco	dekking.

Keuze:	scha de	door	na tuur
Schade	door	blikseminslag,	hagel	en	storm	is
verzekerd	bij	zowel	de	Beperkt	Casco	dekking	als	de
Volledig	Casco	dekking.

Keuze:	volg boot	en	trai ler
Een	volgboot	is	standaard	verzekerd.	Een	boottrailer
is	optioneel	te	verzekeren.

Extra	informatie

Een	volgboot	of	bijboot	is	verzekerd	als	de	boot	een
snelheid	heeft	van	maximaal	20	kilometer	per	uur	en
als	de	lengte	niet	meer	is	dan	de	maximale	breedte
van	uw	vaartuig.	De	volgboot	mag	ook	uitgerust	zijn
met	een	zeiltuig.	Voldoet	uw	volgboot	niet	aan	deze
vereisten,	dan	kunnen	wij	uw	specifieke	volgboot
tegen	meerpremie	optioneel	bijverzekeren.

Keuze:	on ge val len	op va ren den
Bij	blijvende	invaliditeit	of	overlijden	door	een
ongeluk	van	iemand	op	uw	boot	keren	wij	per
opvarende		een	vast	bedrag	uit.

Extra	informatie

U	kunt	kiezen	uit	drie	varianten:	A)	€	10.000,-	bij
overlijden	en	€	25.000,-	bij	blijvende	invaliditeit	met
een	maximum	van	€	100.000,-	per		gebeurtenis.
B)	€	15.000,-	bij	overlijden	en	€	50.000,-	bij	blijvende
invaliditeit	met	een	maximum	van	€	200.000,-	per
gebeurtenis.	C)	€	25.000,-	bij	overlijden	en	€	75.000,-
bij	blijvende	invaliditeit	met	een	maximum
van	€	350.000,-.

Eigen	ri si co
Er	geldt	geen	eigen	risico.	U	kunt	voor	een	vrijwillig
eigen	risico	kiezen.	In	dat	geval	krijgt	u	korting	op	de
premie.	Mogelijkheden	voor	een	vrijwillig	eigen	risico
zijn	€	250,-	/	€	500,-	/€	1.000,-	/	€	2.500,-.

Extra	informatie

Kiest	u	voor	een	vrijwillig	eigen	risico	en	heeft	u
direct	voor	het	jaar	van	de	schadegebeurtenis
meerdere	jaren	achter	elkaar	geen	schade	gehad.
Dan	is	voor	elk	schadevrij	gevaren	verzekeringsjaar
het	eigen	risico	20%	lager.	Daarbij	gelden	de
volgende	voorwaarden:	het	eigen	risico	kan
maximaal	€	1.250,-	lager	worden	en	het	eigen	risico
blijft	minimaal	€	100,-.

Hulp dienst
Bij	calamiteiten	neemt	u	zo	snel	mogelijk	contact	op
met	de	Hulpdienst	zoals	vermeld	op	uw	polis.
Bijvoorbeeld	bij	een	forse	aanvaring	of	er	moet	een
berging	uitgevoerd	worden.

Extra	informatie

U	hebt	ook	recht	op	hulp	als	de	schipper/bestuurder
van	uw	boot	uitvalt	door	een	ernstige	ziekte	of
ongeval	en	in	het	reisgezelschap	niemand	anders
aanwezig	is	om	uw	boot	te	besturen	en	de	boot	op
dat	moment	gebruikt	wordt	als	vakantieverblijf	of	als
vervoermiddel	van	en	naar	uw	vakantiebestemming.
In	dit	geval	vergoeden	wij	maximaal	€	2.500,-	per
gebeurtenis.



Keuze:	rechts bij stand
U	krijgt	hulp	bij	conflicten	over	bijvoorbeeld	letsel	aan
boord,	reparatie	en	onderhoud,	garantie	of	conflicten
verband	houdend	met	een	lig-	of	stallingsplaats.
Proceskosten	van	onafhankelijke	deskundigen
worden	ook	vergoed.	De	dekking	Rechtsbijstand
wordt	uitgevoerd	door	assuadeur	DAS.

Extra	informatie

De	kosten	voor	juridische	hulp	van	deskundigen	in
dienst	van	DAS	komen	onbeperkt	voor	rekening	van
DAS,	dit	noemen	wij	de	interne	kosten.	Externe
kosten	gemaakt	door	een	deskundige	die	niet	bij
DAS	in	dienst	is,	bijvoorbeeld	een	rechtshulpverlener
of	een	schade-expert,	zijn	verzekerd	tot
maximaal	€	25.000,-.

Keuze:	pech hulp
Als	uw	boot	na	een	verzekerde	schade	niet	meer	kan
varen	dan	regelen	wij	het	vervoer	naar	de
dichtsbijzijnde	reparatieplaats.

Re pa ra tie
Is	de	schade	aan	uw	boot	te	repareren.	Dan
vergoeden	wij	de	reparatiekosten	zonder	aftrek
nieuw	voor	oud	(behalve	bij	zeilen	en	(dek)tenten).

Huur	ver van gen de	boot
Heeft	uw	boot	door	een	verzekerde
gebeurtenis	schade	en	is	een	(nood)reparatie	binnen
twee	dagen	niet	mogelijk	op	de	plaats	waar	u	bent.
Dan	vergoeden	wij	de	kosten	van	het	huren	van	een
gelijkwaardig	vervangende	boot	of	het	verblijf	in	een
hotel	of	vergelijkbaar	onderkomen.

Extra	informatie

Wij	vergoeden	dan	maximaal	€	500,-	per	dag	en	niet
meer	dan	€	5000,-	per	gebeurtenis.	Maar	dit	doen	wij
alleen	als	de	boot	tijdens	de	gebeurtenis	in	gebruik	is
als	vakantieverblijf.

Aan schaf waar de	bij	total	loss
Raakt	u	boot	binnen	3	jaar	na	aanschaf	total	loss.	En
heeft	u	uw	boot	gekocht	bij	een	erkend
watersportbedrijf	of	een	jachtmakelaar	die	is
ingeschreven	bij	de	Kamer	van	Koophandel.	Dan	is
de	omvang	van	de	schade	de	dagwaarde	of	de
aanschafwaarde	zoals	vermeld	op	de	originele
aankoopnota.	Dit	noemen	wij	'waardegarantie'.

Waar	ben	ik	ge dekt?
U	kunt	kiezen	uit	4	verschillende	vaargebieden:		A)	Nederlandse	binnenwateren	+	20	zeemijlen	uit	de	de	Nederlandse	kust.		B)
Europa	+	20	zeemijlen	uit	de	kust	van	het	vasteland	van	Europa.		C)	Middellandse	zee,	Thyrrheense,	Adriatische	en	Ionische	zee.
	D)	Zeedekking	(groot	vierkant).	De	Noordzee,	het	Kanaal,	de	Atlantische	Oceaan	en	de	Oostzee.	

Extra	informatie

Gaat	u	naar	Spanje,	Kroatië,	Griekenland	of	Italië.	Dan	ontvangt	u	een	internationaal	verzekeringsbewijs	of	Italie-certificaat	van	ons.
Het	dekkingsgebied	staat	vermeld	op	uw	polis.

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Bij	het	aanvragen	van	deze	verzekering	stellen	wij	u	een	aantal	vragen.	Het	is	belangrijk	dat	u	deze	vragen	juist	en	volledig
beantwoordt.	Verandert	uw	situatie.	Geef	dit	dan	zo	snel	mogelijk	aan	ons	door.	In	geval	van	schade	moet	u	er	alles	aan	doen	om
de	schade	zo	veel	mogelijk	te	beperken.	Daarnaast	dient	u	de	schade	zo	snel	mogelijk	bij	ons	te	melden.



Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
Premie	termijnen	kunt	u	kiezen:	per	maand,	per	kwartaal,	per	half	jaar	of	per	jaar.	Bij	maandbetalingen	verlangen	wij	betaling	via
automatische	incasso.

Be lo ning	bij	geen	scha de
De	Bootverzekering	kent	een	no-claim	korting.	Hebben	wij	in	een	verzekeringsjaar	geen	schadevergoeding	uitbetaald	dan	krijgt	u
een	premiekorting	in	het	daaropvolgende	verzekeringsjaar.	Bij	6	schadevrije	jaren	kan	deze	korting	oplopen	tot	maximaal	35%.	Als
u	schade	claimt,	dan	kan	de	korting	(deels)	vervallen.

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	uw	polis	staat.	Betaalt	u	de	premie	niet	op	tijd.	Dan	kunnen	wij		de	verzekering	stoppen.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	het	eerste	contractjaar	kunt	u	de	verzekering	dagelijks	opzeggen	met	een	opzegtermijn	van	1	maand	via	een	brief	of	per	e-mail.
In	geval	van	opzegging	zullen	wij	premie	over	de	nog	niet	verstreken	verzekeringsmaanden	aan	u	terugbetalen.
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