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ALGEMENE	VOORWAARDEN	
WATERSPORT

Model	382.202	10-12	PIA

1.	WANNEER	BEGINT	UW	VERZEKERING?

1.1	De verzekering begint op de ingangsdatum die op 
uw polisblad staat.

2.	HOE	LANG	IS	UW	VERZEKERING	GELDIG?

2.1		De verzekering heeft een contractduur van een 
jaar. Na ieder jaar verlengen we de verzekering met 
een jaar. Voordat wij uw verzekering verlengen, 
ontvangt u van ons bericht.

3.	WANNEER	EINDIGT	UW	VERZEKERING?
				
Opzegging	door	u	
3.1	Verzekeringnemer heeft te allen tijde het recht 
de polis per onmiddellijk te beëindigen.

3.2	 Hebben wij in het eerste contractjaar de premie 
of de algemene voorwaarden aangepast? En is deze 
verandering niet wettelijk bepaald? Dan kunt u de 
verzekering opzeggen:
-   als wij uw dekking beperken maar uw premie niet 

verlagen, of;
-   als wij uw premie verhogen maar uw dekking niet 

uitbreiden.

Opzegging	door	ons
Onjuiste informatie bij de aanvraag
3.3		Als wij ontdekken dat u ons bij de aanvraag van 
de verzekering niet alle of niet de juiste informatie 
heeft gegeven over uw situatie, kan dat gevolgen 
hebben:
-   als u ons wel meteen de juiste informatie had 

gegeven, hadden wij de verzekering misschien 
onder andere voorwaarden gesloten. Zoals 
een hoger eigen risico. Of tegen een hogere 
premie. U moet dan binnen 60 dagen die andere 
voorwaarden en/of premie alsnog accepteren, of 
binnen 60 dagen de verzekering opzeggen.

-   als u ons wel meteen de juiste informatie had 
gegeven, hadden wij de verzekering misschien 
helemaal niet gesloten. Binnen 60 dagen nadat 
wij dit hebben ontdekt, beëindigen wij dan de 
verzekering per direct.

-   als wij ontdekken dat u  ons bij de aanvraag 
van de verzekering niet alle of niet de juiste 
informatie heeft gegeven over uw situatie, met 
de opzet ons te misleiden, beëindigen wij de 
verzekering per direct. Wij doen dat binnen 60 
dagen nadat wij dit hebben ontdekt. 

Bij fraude
3.4		Wij beëindigen de verzekering per direct als u of 
een medeverzekerde bij een gebeurtenis of schade 
fraude heeft gepleegd.

Bij een gebeurtenis of een schade 
3.5	Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 
30 dagen nadat wij op de hoogte zijn van een 
gebeurtenis waarvoor wij misschien een vergoeding 
moeten geven. 

3.6	Wij kunnen de verzekering beëindigen binnen 
30 dagen nadat wij een schade hebben vergoed of 
afgewezen. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 
60 dagen. De verzekering eindigt om 24:00 uur op de 
datum die wij in de opzegbrief noemen.

Bij de verlengingsdatum van uw verzekering
3.7 Wij kunnen de verzekering beëindigen met 
ingang van de jaarlijkse verlengingsdatum van uw 
verzekering. Wij hanteren dan een opzegtermijn van 
60 dagen. De verzekering eindigt om 24:00 uur op de 
datum die wij in de opzegbrief noemen.

Bij problemen met premie betalen
3.8	Wij kunnen de verzekering beëindigen als 
u de premie niet volledig betaalt, niet op tijd 
betaalt of weigert te betalen. Wij beëindigen dan 
uw verzekering 60 dagen nadat wij u hebben 
aangemaand.

Verzekeringspas niet meer geldig
3.9	Eindigt de verzekering en heeft u een 
verzekeringspas gekregen? Dan is uw verzekeringspas 
niet meer geldig.

4.	WANNEER	MOET	U	DE	PREMIE	BETALEN?

4.1	U moet de premie per maand, kwartaal, half jaar 
of jaar betalen. 

4.2	U betaalt geen poliskosten alleen bij het afsluiten 
van uw verzekering. 

4.3	U betaalt de transactiekosten per incasso. 
Transactiekosten zijn de administratiekosten om uw 
verzekering te verlengen.

Te	laat	met	vervolgpremie	
4.4	Heeft u de premie na 14 dagen niet volledig 
betaald of weigert u premie te betalen? Dan zijn u 
en eventuele medeverzekerden niet meer verzekerd 
met ingang van de datum dat u de premie had 
moeten betalen, tot 24 uur nadat u de achterstallige 
premie en eventuele incassokosten heeft betaald. U 
blijft verplicht de niet-betaalde premie te betalen. De 
dekking gaat weer in 24 uur nadat wij uw betaling 
hebben ontvangen en geaccepteerd.
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7.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED	BIJ	SCHADE	DOOR
TERRORISME?

7.1 Schade door terrorisme vergoeden wij 
volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de 
Nederlandse herverzekeringsmaatschappij  voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT)’. Daarin staat dat we 
schadevergoeding kunnen beperken bij terrorisme, 
kwaadwillige besmetting en dergelijke. Meer 
informatie vindt u op:
www.terrorismeverzekerd.nl.

8	.	WAT	VERKLAART	U	BIJ	HET	AFSLUITEN	VAN	
UW	VERZEKERING?

Onze verzekeringen zijn gesloten op de 
hiernavolgende voorwaarden die gelden voor u en 
de medeverzekerden op deze verzekering. Klopt 
de informatie uit 8.1 en 8.2 niet, of niet helemaal 
en heeft u dit onjuist of niet op de aanvraag  
aangegeven, dan moet u ons dat binnen 14 dagen na 
ontvangst van uw polisblad laten weten.
Ontdekken wij achteraf dat uw informatie niet klopt, 
dan kan dat betekenen dat u of een medeverzekerde 
geen recht heeft op schadevergoeding. Als u of 
een mede-verzekerde ons met opzet heeft misleid, 
hebben wij het recht de verzekering te beëindigen.

8.1 In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze 
verzekering:
-   hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen 

verzekering van u opgezegd;
-   hebben wij of heeft een andere verzekeraar niet 

geweigerd om een verzekering met u af te sluiten 
of een verzekering van u te wijzigen;

-   hebben wij of heeft een andere verzekeraar geen 
beperkende of zwaardere voorwaarden of een 
hogere premie toegepast of aan u voorgesteld.

8.2 In de laatste 8 jaar voor het sluiten van deze 
verzekering bent u ook niet in aanraking geweest 
met politie of justitie als verdachte of voor het 
uitvoeren van een opgelegde strafmaatregel, voor:
 
-   diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid 

in geschrifte of poging(en) daartoe;
-   het benadelen van anderen, zoals vernieling 

of beschadiging, mishandeling, afpersing en 
bedreiging of  een misdrijf gericht tegen de 
persoonlijke vrijheid of tegen het leven of 
poging(en) daartoe;

-   het overtreden van de Wet wapens en munitie, 
de Opiumwet of de Wet economische delicten.

9.	WANNEER	KUNT	U	GEEN	VERGOEDING	MEER	
OPEISEN?

9.1		Hebben wij u een brief gestuurd waarin wij 
u meedelen dat wij definitief het besluit hebben 

Teruggave	premie	bij	beëindiging
4.5	Wordt uw verzekering beëindigd? Dan hoeft u 
niet altijd de volledige jaarpremie te betalen. Wij 
verminderen dan de premie naar redelijkheid en 
afhankelijk van hoe lang het verzekeringsjaar nog 
duurt op het moment van beëindigen.

4.6		Blijkt dat u of een medeverzekerde met opzet 
een oneerlijk verzoek om schadevergoeding, 
reparatie van schade of hulp heeft gedaan? Of heeft 
u of een medeverzekerde met opzet verkeerde 
informatie gegeven? Dan moet u de volledige 
jaarpremie betalen.

5.	WANNEER	MOGEN	WIJ	UW	PREMIE	EN		 	
VERZEKERINGSVOORWAARDEN	VERANDEREN?	

5.1	Wij hebben het recht om tussentijds de premie 
en de voorwaarden van één of meerdere soorten 
verzekeringen voor al onze verzekerden tegelijk 
te veranderen. Ook de algemene voorwaarden 
mogen wij op die manier aanpassen. Als de premie 
of voorwaarden veranderen, ontvangt u van ons 
een brief met informatie over de wijziging. Bent u 
het niet eens met een verandering van premie of 
voorwaarden? Dan kunt u de verzekering binnen 
30 dagen opzeggen. Als wij geen bericht van 
u ontvangen, nemen wij aan dat u het met de 
verandering eens bent.

U kunt de verzekering tijdens het eerste contractjaar 
niet opzeggen als:
-   de verandering wettelijk bepaald is;
-   wij uw premie verlagen, maar wij uw dekking 

niet veranderen;
-   wij uw dekking uitbreiden, zonder dat wij uw 

premie verhogen.

6.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED	ALS	U	DUBBEL	
VERZEKERD	BENT?

6.1 U of een medeverzekerde krijgt geen vergoeding 
voor schade die u of een medeverzekerde kunt 
terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze 
verzekering niet had gehad) op één van de volgende 
manieren:
-   via een bestaande garantieregeling of 

leveringsovereenkomst;
-   via een wet, een regeling of een voorziening;
-   via een andere verzekering van uzelf 

(bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een 
ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of 
reparateur). 

Dit artikel is niet van toepassing op 
Ongevallenverzekeringen.
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genomen om geen (verdere) vergoeding(en) uit te 
keren? Dan verjaart uw vordering op ons 3 jaar na de 
datum van deze brief. Dat betekent dat uw vordering 
dan volgens de wet niet meer geldig is.

10.	BINNEN	WELKE	TERMIJN	MOET	U	DE	NIET	
VERZEKERDE	KOSTEN	TERUGBETALEN?

10.1	Hebben wij kosten voor u betaald die niet door 
de verzekering gedekt zijn? Dan moet u de rekening 
die wij daarvoor sturen binnen 30 dagen betalen. 
Doet u dit niet? Dan kunnen wij een incassobureau 
inschakelen.

11.	WAT	DOEN	WIJ	BIJ	FRAUDE?

11.1	Vertrouwen is één van de uitgangspunten 
van verzekeren. Dit vertrouwen wordt soms 
misbruikt door fraude te plegen. Onder fraude 
verstaan wij het met opzet een oneerlijk verzoek 
om schadevergoeding, reparatie van schade of hulp 
doen.
Bijvoorbeeld:
-   niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
-   bedragen op de aankoopnota’s veranderen;
-   meer claimen dan de geleden schade;
-   een afgewezen schade nogmaals opgeven;
-   bij het aanvragen van de verzekering met opzet 

onjuiste gegevens invullen.

11.2	Bij fraude nemen wij de volgende maatregelen:
-   wij doen aangifte bij de politie;
-   wij vergoeden de schade niet en al uitbetaalde 

schadevergoedingen moet u aan ons 
terugbetalen;

-   wij beëindigen de lopende verzekeringen per 
direct en de klant die fraude heeft gepleegd, kan 
bij ons geen andere verzekeringen meer afsluiten;

-   wij plaatsen de gegevens van de klant die fraude 
heeft gepleegd in een of meer registers die ook 
voor andere verzekeraars toegankelijk zijn.

11.3	Als u of een medeverzekerde fraude heeft 
gepleegd, hebben wij of andere ondernemingen 
van ASR Nederland N.V. het recht een verzekering 
van u direct te beëindigen. Ook als het gaat om een 
verzekering waarbij niet is gefraudeerd.

12.	WAT	DOEN	WIJ	MET	UW	
PERSOONSGEGEVENS?

12.1	Als u een verzekering wilt aanvragen of 
wijzigen, vragen wij om uw persoonsgegevens 
en  eventuele andere gegevens. Deze gegevens 
gebruiken wij om met u een verzekeringscontract 
te kunnen sluiten en om dat contract te kunnen 
onderhouden. We gebruiken de gegevens ook 
om fraude te bestrijden en om u op de hoogte 

te houden van onze producten en diensten. Deze 
laatstgenoemde activiteiten vinden in principe 
plaats via uw reis- of verzekeringsadviseur. Op 
de verwerking van de persoonsgegevens is de 
gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen’ van toepassing. Hierin staan 
de rechten en plichten van partijen bij de verwerking 
van gegevens genoemd. De volledige tekst kunt u 
opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond 
van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, 
telefoon (070) 333 87 77.

12.2	Wij kunnen uw gegevens raadplegen en melden 
bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) 
te Zeist. Dit kunnen we doen omdat wij risico’s 
willen beheersen en fraude tegen willen gaan. 
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van 
toepassing (zie www.stichtingcis.nl).

13.	WELKE	WETTEN	EN	REGELS	GELDEN	VOOR	
DEZE	OVEREENKOMST?

13.1 Op deze verzekeringsovereenkomst is het 
Nederlands recht van toepassing.

14.	WAT	KUNT	U	DOEN	ALS	U	EEN	KLACHT	
HEEFT?

14.1 Als u ontevreden bent over deze verzekering, of 
over onze dienstverlening, kunt u een klacht bij ons 
indienen. Stuur een brief of e-mail aan de directie 
van Private Insurance Assuradeuren B.V.
Postbus 38, 6120 AA Born

14.2 Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? 
Leg uw klacht dan voor aan de Stichting 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), 
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Of bel: 0900-
355 22 48. Doe dit binnen 3 maanden nadat wij een 
definitief besluit hebben genomen over uw klacht.

14.3 Komt u er met ons of KiFiD niet uit? Dan kunt u 
de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter. 

15.	WELK	ADRES	GEBRUIKEN	WIJ	OM	U	TE	
INFORMEREN?

15.1 Wij hebben u volgens de wet op de juiste 
manier geïnformeerd als wij onze informatie sturen 
naar: 
-   uw meest recente adres dat bij ons bekend is; 
-   uw reis- of verzekeringsadviseur.

16.	BEGRIPPENLIJST

In de voorwaarden verstaan wij onder:
Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij 
N.V.. Private Insurance Assuradeuren B.V. te Born 
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treedt op als gevolmachtigd agent van verzekeraar 
Ook aangeduid als ‘wij’ en ‘ons’.

Polisblad: Het op verzoek van de verzekeringnemer 
door gevolmachtigd agent afgegeven papieren 
polisblad. De verzekering/polis is standaard digitaal 
opgeslagen en te allen tijde door verzekeringnemer 
bereikbaar in het Persoonlijk Dossier van de 
verzekeringnemer op internet.

Premie: Het bedrag dat u voor uw verzekering 
betaalt.

Terugvorderen: Het terugeisen van een vergoeding 
die teveel of onterecht vergoed is.

U: de verzekeringnemer, dit is de persoon, instelling, 
organisatie, vereniging of school die de verzekering 
afsluit. 

Vergoeding: Het schadebedrag of de kosten van hulp 
voor schade, kosten of verliezen.

Verzekerde: De verzekeringnemer en eventueel 
andere op het polisblad of in de voorwaarden 
genoemde personen. 

Verzekering: Een overeenkomst tussen een 
verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer.

Dekking	op	polisblad: Basis Casco – Deze dekking is 
gelijkgesteld aan “Casco” in deze polisvoorwaarden; 

Uitgebreid Casco – Deze dekking is gelijkgesteld aan 
“Casco +” in deze polisvoorwaarden

Bijzondere	voorwaarden	

	
1.		WIE	ZIJN	ER	VERZEKERD?

1.1 Verzekerd zijn u en de personen die toestemming 
hebben van u om gebruik te maken van uw boot.

2.	WAAR	BENT	U	VERZEKERD?

2.1 Op uw polisblad staat in welk vaargebied u 
verzekerd bent.

2.2 Nederland
-   alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
-   op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
-   met uitzondering van de gemeenten Saba en 

Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

2.3	Europa
-  alle Europese rivieren en binnenwateren;
-  op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust.

2.4	Zeevaart/Groot	vierkant
-  alle Europese rivieren en binnenwateren; 
-  op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
-   op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 

25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B. 

2.5	Zeevaart+/Extra	groot	vierkant
-   alle Europese rivieren en binnenwateren; 
-   op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
-   op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 

30°O.L., 15°W.L. en 35°N.B.;
De verzekering is niet van kracht binnen een straal 
van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met 
uitzondering van de Straat van Gibraltar.

2.6 Uw boot is in de verzekerde gebieden ook 
verzekerd als uw boot niet in het water ligt, uit het 
water gehaald wordt of te water wordt gelaten.

3.	WAT	GEBEURT	ER	ALS	UW	BOOT	NIET	MEER	IN	
UW	BEZIT	IS,	OF	NIET	MEER	IN	NEDERLAND?

Niet	meer	in	uw	bezit
3.1		Is uw boot verkocht, gestolen, total loss of om 
andere redenen niet meer in uw bezit? Dan eindigt 
de verzekering op de dag van verkoop of van schade. 
U moet dit binnen 8 dagen aan ons doorgeven. 
De premie die u al heeft betaald voor de periode dat 
de boot total loss of niet meer in uw bezit is, krijgt u 
naar verhouding en onder aftrek van kosten terug.

Niet	meer	in	Nederland
3.2	Krijgt uw boot een vaste ligplaats buiten 
Nederland? Dan eindigt de verzekering op de dag 
dat de boot niet meer in Nederland ligt. De premie 
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die u al heeft betaald voor de periode dat de boot 
niet meer in Nederland ligt, krijgt u naar verhouding 
terug.

4.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

Wettelijke	aansprakelijkheid
Schade aan anderen
4.1	 U bent verzekerd als u als particulier aansprakelijk 
wordt gesteld voor schade aan anderen en aan hun 
spullen, met of door uw boot of uw meeverzekerde 
boottrailer. Uw boottrailer is alleen verzekerd op 
het moment dat uw boottrailer is losgekoppeld van 
de auto die uw boottrailer trok en daarna veilig en 
buiten het verkeer tot stilstand is gebracht.

Waterskiën
4.2	U bent verzekerd voor schade die door de 
waterskiër achter uw boot veroorzaakt wordt. 

Lichten,	bergen	en	opruimen	van	uw	boot
4.3	U bent verzekerd voor de kosten van het lichten, 
bergen en opruimen van uw boot als de overheid u 
daartoe verplicht. 

Hulpverlening
4.4	Voor alle hulpverlening geldt dat die plaatsvindt 
vanaf de wal.

Uitval	van	uw	boot
4.5 U bent verzekerd voor hulpverlening als u niet 
meer verder kunt varen of reizen met uw boot door 
diefstal van uw boot of schade aan uw boot, ook als 
die veroorzaakt is door een eigen gebrek van uw 
boot.

Uitval	van	uw	boottrailer	of	de	auto	die	uw	
boottrailer	trekt
4.6	U bent verzekerd voor hulpverlening als de 
auto waarmee, of de boottrailer waarop u uw boot 
meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt. 
Deze gebeurtenis is alleen verzekerd als de uitval 
veroorzaakt wordt door een schade, diefstal of verlies 
waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen en 
waarvan u niet verwacht dat dit gaat gebeuren.
Uitval door een eigen gebrek of pech is alleen 
verzekerd als de auto niet ouder is dan 60 maanden.
U bent ook verzekerd als de auto die uw boot trekt 
de reis niet meer kan vervolgen door een lawine, 
overstroming of andere natuurramp.

Uitval	van	de	schipper	of	de	bestuurder	van	de	
trekkende	auto	
4.7	U bent ook verzekerd voor hulpverlening als:
-   de schipper of de bestuurder van uw boot of de 

trekkende auto onderweg uitvalt door overlijden, 
ziekte of een ongeval, en

-   de schipper of bestuurder mag op advies van een 
arts uw boot of de auto die uw boot trekt, op dat 

moment en op korte termijn niet meer besturen, 
en

-   de overige inzittenden zijn niet in staat, of zijn 
niet bevoegd uw boot of de auto te besturen, 
waardoor u uw weg niet meer kunt vervolgen.

Blokkering	van	de	vaarwegen
4.8	U bent verzekerd voor hulpverlening als u niet 
meer verder kunt varen of reizen met uw boot door 
blokkering van de vaarwegen naar Nederland.

Verhuur
4.9	U bent alleen verzekerd voor verhuur van uw 
boot voor recreatief gebruik aan een particulier als 
op uw polisblad staat dat dit is meeverzekerd. De 
dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw 
boot bedrijfsmatig verhuurt of voor iets anders dan 
recreatie gebruikt.

5.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Wettelijke	aansprakelijkheid
5.1	Per gebeurtenis vergoeden wij maximaal € 
5.000.000,- voor schade die u met uw boot, uw 
boottrailer en of de getrokken waterskiër aan 
anderen heeft toegebracht. 
Wanneer door wettelijke bepalingen de 
aansprakelijkheid tot een lager bedrag wordt beperkt, 
dan is dat lagere bedrag de maximale vergoeding.

Kosten	van	verweer	in	een	burgerlijk	proces
5.2	Wij vergoeden de kosten als u aansprakelijk 
wordt gesteld voor een schade en u zich 
hiertegen moet verweren in een burgerlijk proces. 
Ook als daardoor het verzekerde bedrag voor 
aansprakelijkheid wordt overschreden. 

Waarborgsom
5.3	Bent u aansprakelijk voor een schade? En eist 
een buitenlandse overheid voor de slachtoffers een 
waarborgsom in ruil waarvoor wij het beslag op uw 
boot kunnen opheffen? Of waarmee wij u vrij kunnen 
krijgen? Dan schieten wij deze waarborgsom voor tot 
maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. U moet wel 
verzekerd zijn voor de schade. 

Hulpverlening	
5.4	Voor alle hulpverlening moet u vooraf de 
Europeesche Hulplijn bellen om toestemming te 
vragen. Is niemand in staat om de Europeesche 
Hulplijn te bellen? Dan vergoeden wij de schade toch. 
In dat geval krijgt u maximaal de vergoeding die u 
zou hebben gekregen als de hulpverlening door SOS 
International zou zijn georganiseerd. 

Vervoer	van	uw	boot	
5.5	Wij vergoeden de kosten van vervoer van uw 
boot en de bagage vanaf een ligplaats aan of op 
de wal, naar een adres in Nederland. De hulp en 
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het vervoer moeten door SOS International zijn 
georganiseerd.

Kosten	van	invoer	of	vernietiging
5.6	Is uw boot in het buitenland total loss geraakt? 
Of zijn de kosten van het vervoer hoger dan de 
dagwaarde van uw boot op dat moment? En 
besluiten we daarom om uw boot in het buitenland 
achter te laten? Dan vergoeden wij de kosten die SOS 
International maakt voor de invoer of vernietiging 
van uw boot in het land waar de schade is ontstaan.

Nasturen	onderdelen
5.7	Wij vergoeden de kosten die SOS International 
maakt voor het nasturen van vervangende 
onderdelen om uw boot of de meeverzekerde 
boottrailer te repareren, als de onder-delen niet  
binnen twee dagen op de plek zelf verkrijgbaar zijn.
De kosten voor de onderdelen zelf, douaneheffingen 
en eventuele retourvracht krijgt u niet vergoed.
U kunt de bestelling van uw onderdelen niet 
annuleren.

Uitval	schipper	of	bestuurder	van	de	trekkende	
auto
5.8	Wij vergoeden de kosten van een vervangende 
schipper of bestuurder (inclusief zijn loon en reis- 
en verblijfskosten) om uw boot of de auto met de 
bagage en de verzekerden terug te varen of rijden 
naar een adres in Nederland.
Motorbrandstofkosten, sluis-, haven-, tolgelden en 
andere soortgelijke kosten vergoeden we niet.

Telefoonkosten	
5.9	U krijgt de kosten voor telefoongesprekken met 
de Europeesche Hulplijn volledig vergoed. Overige 
nood-zakelijk gemaakte telefoonkosten die met de 
verzekerde gebeurtenis te maken hebben vergoeden 
wij tot maximaal € 100,- per gebeurtenis.

6.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?

Premie	niet	betaald
6.1 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u de premie voor deze verzekering niet heeft 
betaald.

Opzet
6.2 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u met opzet een oneerlijk verzoek om 
vergoeding heeft gedaan. U krijgt dan ook geen 
vergoeding voor de onderdelen waarover u wel 
eerlijk bent geweest. 

6.3 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp bij schade die met opzet of met de wil of 
toestemming van u of een medeverzekerde wordt 
veroorzaakt of die door bewuste roekeloosheid 
ontstaat. 

6.4 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u of een medeverzekerde opzettelijk niet de 
waarheid vertelt. Of als u of een medeverzekerde 
niet volledig over een schade of gebeurtenis bent. 
Of als u of een medeverzekerde fraude pleegt. 
Kosten die wij al vergoed hebben zullen wij dan 
terugvorderen.

Onjuiste	informatie	bij	de	aanvraag
6.5 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u bij de aanvraag van de verzekering niet 
alle of niet de juiste informatie heeft gegeven over 
uw situatie, en als wij de  verzekering niet zouden 
hebben gesloten als wij de juiste informatie meteen 
hadden gehad. Kosten die we al vergoed hebben 
zullen we dan terugvorderen.

6.6 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u bij de aanvraag van de verzekering niet 
alle of niet de juiste informatie heeft gegeven 
over uw situatie, met de opzet ons te misleiden. 
Kosten die we al vergoed hebben zullen we dan 
terugvorderen.

Misdrijf
6.7 Wij vergoeden geen kosten en verlenen 
geen hulp bij schade die ontstaat terwijl u of een 
medeverzekerde een misdrijf pleegt. Of meedoet aan 
een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen.

Alcohol	en	drugs 
6.8 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp bij schade die ontstaat doordat de schipper  
zodanig onder invloed is van alcohol, bedwelmende, 
opwekkende of soortgelijke middelen,  dat besturen 
door de wet of de overheid verboden is.

Molest,	atoomkernreacties,	kaping	en	verbeurd-
verklaring
6.9 Wij vergoeden geen kosten en verlenen 
geen hulp bij schade die ontstaat door molest, 
atoomkernreacties, het bijwonen van een kaping en 
verbeurdverklaring. Een verbeurdverklaring is het in 
beslag nemen van voorwerpen door een overheid of 
andere instantie.
Deze gebeurtenissen zien wij als molest:
-   binnenlandse onlusten: georganiseerde 

gewelddadige handelingen op verschillende 
plaatsen binnen een staat;

-   burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen 
meerdere inwoners van een zelfde staat;

-   gewapend conflict: als staten of georganiseerde 
partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden 
met wapens of militaire machtsmiddelen, en ook 
een gewapend optreden van een Vredesmacht 
der Verenigde Naties;

-   muiterij: een georganiseerde gewelddadige 
beweging van leden van de gewapende macht, 
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die is gericht tegen het gezag waaronder zij 
gesteld zijn;

-   oproer: een georganiseerde plaatselijke 
gewelddadige beweging, gericht tegen het 
openbaar gezag;

-   opstand: georganiseerd gewelddadig verzet 
binnen een staat, gericht tegen het openbaar 
gezag.

Boetes
6.10 Wij vergoeden geen boetes of bedragen 
waarmee u een schade afkoopt.

Onderlinge	aansprakelijkheid
6.11 Wij geven geen vergoeding voor schade aan 
zaken van u of van een medeverzekerde, als u of een 
medeverzekerde daarvoor aansprakelijk bent.

Schipper	van	uw	boot
6.12 Wij geven geen vergoeding voor schade 
waarvoor een verzekerde aansprakelijk is als het gaat 
om letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden 
van de schipper van uw boot. Dit geldt ook voor de 
schade die daar een gevolg van is.

Zaken	die	u	huurt,	bewaart,	repareert	of	leent
6.13 Wij vergoeden geen schade, waarvoor u of een 
medeverzekerde aansprakelijk bent, aan zaken die u 
of een andere verzekerde:
-   vervoert,
-   bewaart,
-   bewerkt,
-   behandelt,
-   huurt,
-   repareert,
-   in bruikleen heeft,
-   om een andere reden bij u heeft.

Contractuele	aansprakelijkheid
6.14 Wij vergoeden geen schade waarvoor u 
aansprakelijk bent door een contractuele verplichting 
die u bent aangegaan.

Boottrailer
6.15 Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt 
door uw boottrailer, of door uw boot op de 
boottrailer, als deze is gekoppeld aan de auto die 
uw boottrailer trok. Of als deze is losgemaakt of 
losgeraakt van de trekkende auto, maar daarna niet 
veilig en buiten het verkeer tot stilstand is gebracht.

Geen	vaarbevoegdheid
6.16 Wij vergoeden geen schade, kosten en hulp als 
de schipper op het moment van de gebeurtenis: 
-   vanwege een wet of vanwege een rechterlijke 

uitspraak uw boot niet mag besturen;
-   geen geldig, voor uw boot wettelijk 

voorgeschreven vaarbewijs heeft. Tenzij hij kan 

aantonen dat er gevaren is volgens alle regels die 
van toepassing zijn.

Geen	rijbevoegdheid
6.17 Wij vergoeden geen schade, kosten en hulp als 
de bestuurder van de auto die uw boottrailer trekt op 
het moment van de gebeurtenis: 
-   vanwege een wet of vanwege een rechterlijke 

uitspraak de trekkende auto niet mag besturen;
-   geen geldig, voor de trekkende auto wettelijk 

voorgeschreven rijbewijs heeft. 

Ander	gebruik	van	uw	boot	
6.18 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen 
hulp als de schade aan uw boot of inboedel of 
boottrailer ontstaat terwijl u uw boot verhuurt, of 
gebruikt voor zaken, beroep, koeriersdiensten of 
betaald vervoer van personen, of terwijl u uw boot 
gebruikt als huisvesting (anders dan vakantie-verblijf) 
of voor iets anders dan op het aanvraagformulier van 
deze verzekering staat. Als de dekking Verhuur is 
meeverzekerd bent u wel verzekerd voor verhuur aan 
particulieren.

Onvoldoende	onderhoud
6.19 Wij vergoeden geen schade en verlenen geen 
hulp als de schade aan uw boot of inboedel of 
boottrailer ontstaat door onvoldoende onderhoud van 
uw boot of inboedel of boottrailer. Behalve als u niets 
te verwijten valt.
Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat 
uw boot of inboedel of boottrailer in slechte staat 
verkeert, omdat u uw boot of inboedel of boottrailer 
of de onderdelen niet tijdig en deskundig heeft 
(laten) onderhouden. 

Onvoldoende	zorg
6.20 U krijgt geen vergoeding als de schade aan 
uw boot of inboedel of boottrailer ontstaat door 
onvoldoende zorg. 
 
Eenvoudig	te	repareren	defect
6.21 U krijgt geen vergoeding of hulp bij uitval 
van uw boot door een defect dat eenvoudig is te 
repareren of dat u eenvoudig kunt voorkomen. 
Bijvoorbeeld een lege brandstoftank of een lekke 
band van de boottrailer.

Overbelasting
6.22 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp bij uitval van uw boot door overbelasting van 
uw boot, de trekkende auto of uw boottrailer.

Wedstrijden
6.23 Wij vergoeden geen kosten voor en verlenen 
geen hulp bij schade die ontstaat als u meedoet 
aan wedstrijden op zee, of hiervoor op zee aan het 
oefenen bent.
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6.24 Wij vergoeden geen kosten voor en verlenen 
geen hulp bij schade die ontstaat tijdens het 
voorbereiden op of deelnemen aan een wedstrijd 
met:
-   een boot met een buitenboordmotor van meer 

dan 25 pk (18,4 kW);
-   een boot met hekaandrijving;
-   een open boot met ingebouwde benzinemotor 

met meer dan 50 pk (36,6 kW). 
U bent wel verzekerd voor waterskiwedstrijden.

6.25 Wij vergoeden geen kosten voor en verlenen 
geen hulp bij schade die ontstaat als u meedoet aan 
waterskiraces.

Niet	voldoen	aan	verplichtingen
6.26 Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen 
hulp als u niet aan uw verplichtingen voldoet. Uw 
verplichtingen staan in artikel 9.

Terugvorderen	schade	en	kosten
6.27 Kosten die wij vergoed hebben of uitkeringen 
die wij gedaan hebben zullen wij dan terugvorderen.

7.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Aansprakelijkheid
7.1 Bent u aansprakelijk gesteld voor een schade? 
Dan zijn wij de enige die vorderingen van een 
andere partij kunnen erkennen, betalen, afwijzen, 
voorschotten kunnen geven of schikkingen aan 
kunnen gaan. U moet zich houden aan de beslissing 
die wij in een zaak nemen. 

7.2 Alleen u heeft recht op vergoeding. Als u 
overlijdt, dan hebben alleen uw erfgenamen recht op 
vergoeding. 

7.3 Bij de dekking aansprakelijkheid kunnen wij 
de vergoeding ook rechtstreeks betalen aan de 
benadeelde.

8.	HOE	WERKT	DE	NO-CLAIMREGELING?	

8.1 De premie hangt af van uw trede op de 
zogenaamde no-claimladder.
Heeft u géén schade? Dan krijgt u het volgende 
verzekeringsjaar korting op uw premie. En zo elk 
jaar een trede hoger, tot u de maximale korting 
bereikt. Heeft u wél schade? Dan valt u het volgende 
verzekeringsjaar terug op de no-claimladder.

8.2	De	no-claimregeling

Huidige
no-claim

% 
korting

No-claimtrede in het
volgende verzekeringsjaar

Aantal schaden

trede na	1	schade na	2	schade

0 0% 0 0

1 10% 0 0

2 15% 0 0

3 20% 0 0

4 25% 1 0

5 30% 2 0

6 35% 3 0

7 40% 4 0

8 en hoger 40% 7 2

Geen	invloed	op	de	no-claimregeling
8.3 De volgende schaden en kosten tellen niet mee 
voor de no-claimregeling:
-   schaden waarvoor wij geen vergoeding uitkeren;
-   schaden die wij volledig hebben verhaald op 

anderen, die voor de schade verantwoordelijk zijn;
-   schaden die wij niet of niet volledig kunnen 

verhalen vanwege een overeenkomst tussen 
verzekeraars of wet;

-   schaden waarvoor wij alleen expertisekosten (dat 
zijn de kosten van deskundigen die wij hebben 
aangewezen om de schade vast te stellen) 
hebben betaald;

-   vergoeding van met onze toestemming gemaakte 
kosten voor verweer tegen aanspraken;

-   schade aan alleen de volgboot.

De volgende vergoedingen tellen niet mee als schade 
voor de no-claimregeling:
-   vergoedingen die wij alleen moeten betalen 

vanwege een overeenkomst tussen verzekeraars;
-   vergoedingen voor kosten die u gemaakt heeft 

om een direct dreigende schade te voorkomen of 
te beperken;

-   vergoedingen voor hulpverlening of vergoedingen 
van kosten van SOS International;

-   een vergoeding van telefoonkosten, zonder dat 
we andere schade of kosten hebben vergoed.

9.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Contact	opnemen	met	de	Europeesche	Hulplijn
9.1 Heeft u hulpverlening nodig? En gaat u tijdens het 
varen of tijdens het rijden met uw boot op de trailer 
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kosten maken die u vergoed wilt krijgen? Dan moet u 
zo snel mogelijk de Europeesche Hulplijn bellen (+31 
20 65 15 777). Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen 
hebben voor uw vergoeding.
De hulpverlening van de Europeesche Hulplijn wordt 
uitgevoerd door SOS International.

Juiste	gegevens	opgeven	en	wijzigingen	
doorgeven
9.2 U bent verplicht om ons bij het aanvragen van de 
verzekering de juiste gegevens te geven. Ontdekken 
wij achteraf dat de gegevens niet kloppen? Dan kan 
dat gevolgen hebben voor de vergoeding en de 
voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij 
uw premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen 
wij uw verzekering, eventueel met terugwerkende 
kracht. U krijgt daarvan bericht. 

9.3 U bent verplicht om wijzigingen aan ons door 
te geven. Gebeurt er iets tijdens de looptijd van 
uw verzekering dat wij moeten weten? Koopt u 
bijvoorbeeld een nieuwe boot en is het verzekerd 
bedrag niet meer voldoende? Gebruikt u uw boot niet 
alleen voor recreatieve doelen? Of verandert er iets 
anders? Dan moet u ons dit direct laten weten.

Schade	voorkomen
9.4 U moet er alles aan doen om schade te 
voorkomen en te beperken.

Schade	melden
9.5 U moet ons de schade zo snel mogelijk melden.

Belangrijke	gegevens	doorsturen 
9.6 U moet alle brieven en andere documenten die 
u ontvangt en die met de schade te maken hebben 
onbeantwoord naar ons doorsturen of naar de 
deskundige(n) die wij hebben ingeschakeld.

Medewerking	verlenen
9.7 Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent 
dat:
-   u aanwijzingen van ons, onze deskundigen of SOS 

International opvolgt;
-   u volledig meewerkt aan de behandeling van de 

schade en onderzoeken;
-   u niets doet wat onze belangen schaadt;
-   u ons alle informatie geeft die nodig is om aan te 

tonen dat u recht heeft op vergoeding of hulp;
-   u originele bewijsstukken, gegevens en 

documenten zo snel mogelijk stuurt naar ons 
of naar de deskundige(n) die we hebben 
ingeschakeld. Op verzoek stuurt u bepaalde 
stukken ook naar SOS International;

-   u meewerkt als wij een schade op een ander 
willen verhalen;

-   u ons de machtigingen verleent die wij die nodig 
hebben om de schade te kunnen behandelen;

-   u SOS International of door hen ingeschakelde 
hulppersonen tijdig en vrij toegang geeft om 
over de boot te kunnen beschikken. Als u dit 
verhindert komen eventuele extra kosten die SOS 
international moet maken voor uw rekening.

9.8 Zorg ervoor dat u bij een verzoek om vergoeding 
uw verzekeringsgegevens en rekeningen voor 
ons beschikbaar heeft. Alle mededelingen en 
opmerkingen die u hierbij doet, helpen ons om 
de schade beter vast te stellen en het recht op 
vergoeding beter te bepalen.

9.9 Verhaalt iemand een schade op u? Dan moet u 
de behandeling van deze zaak aan ons of aan onze 
vertegenwoordiger of gemachtigde overlaten. Ook 
moet u ons, onze vertegenwoordiger of gemachtigde 
alle vol-machten geven om de zaak voor u te kunnen 
behandelen.
 
9.10 U doet zelf geen toezegging van betaling of 
schikking, en laat zich niet uit over uw schuld of 
aansprakelijkheid. 

Stuur	altijd	een	schadeformulier	op
9.11 U moet bij elke schade altijd een volledig 
ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier 
aan ons sturen. Doe dit zo snel mogelijk.

Terugbetalen	ongedekte	kosten
9.12 Rekeningen van ons of SOS International voor 
diensten en kosten die niet onder de dekking van de 
verzekering vallen, moet u binnen 30 dagen betalen. 

LPG-installatie
9.13 U moet het ons van tevoren meedelen als u 
tijdens de looptijd van uw verzekering een LPG-
installatie op uw boot wilt installeren.

Gasinstallatie
9.14 Als er een gasinstallatie aan boord is, bent u 
verplicht de gasslangen voor de hierop vermelde 
einddatum te vervangen. 

Preventiemaatregelen
9.15 Aan boord van een kajuitboot moet op een 
zichtbare plaats een werkzame brandblusser van 
minimaal 2 kg aanwezig zijn.

9.16 Aan boord van een boot met 2 of meer 
binnenboord-motoren van elk minimaal 250 pk 
moet een automatisch brandblusapparaat in de 
motorruimte geïnstalleerd zijn.

9.17 Aan boord van een boot met één of meer 
ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame 
vonkvrije afzuig-ventilator in de motorruimte 
geïnstalleerd zijn.
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9.18 Uw boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn 
afgemeerd.

10.	BEGRIPPENLIJST

Boot: de boot die op uw polisblad staat met:
-   de scheepsuitrusting; 
-   de gemonteerde accessoires;
-   de op uw polisblad omschreven motor(en);
-   de volgboot inclusief eventuele 

buitenboordmotor, als op uw polisblad staat dat 
deze is meeverzekerd;

-   een (gehuurd) reddingsvlot;
-   nautische apparatuur.
Uw boot is alleen bedoeld en ingericht voor recreatief 
gebruik of verblijf.

Eigen	gebrek: een eigen gebrek is een ongunstige 
of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te 
komen in boten van dezelfde soort en kwaliteit. Als 
gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan 
de boot of onderdeel daarvan, met financieel nadeel 
voor u als gevolg.

Gebeurtenis: een voorval of een reeks van 
voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor 
schade ontstaat.

Medeverzekerde: iemand die uw toestemming heeft 
om gebruik te maken van uw boot.

Total	loss: uw boot is technisch niet meer in 
een staat om veilig te gebruiken en reparatie is 
onmogelijk of onverantwoord. Of het reparatiebedrag 
van uw boot is hoger dan de waarde van uw boot op 
het moment van de schade, min de waarde van de 
restanten.

Casco	+	(indien	van	toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Casco + 
Bootverzekering staan de afspraken die u met 
ons maakt als u een dekking voor Casco + bij uw 
Bootverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een 
aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden 
en de voorwaarden Bootverzekering. De dekking van 
deze voorwaarden is alleen geldig als deze op het 
polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.

1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Van	buitenkomende	onheilen
1.1 U bent verzekerd voor elk van buitenkomend 
onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. 

Eigen	gebrek
1.2 U bent verzekerd voor de reparatie- of 
vervangingskosten van een eigen gebrek van uw 
boot.

Originele scheepsmotor, maximaal 60 maanden 
oud
1.3 Heeft u een originele scheepsmotor die niet 
ouder is dan 60 maanden? Dan bent u ook verzekerd 
voor de reparatie- of vervangingskosten van een 
eigen gebrek van de scheepsmotor.
Om de ouderdom van de scheepsmotor te bepalen, 
gaan wij uit van 31 december van het jaar dat de 
scheepsmotor is gefabriceerd.

1.4 U bent alleen voor een eigen gebrek verzekerd 
als u:
-   bij het afsluiten van de verzekering niet van het 

eigen gebrek op de hoogte was;
-   de reparatie- of vervangingskosten van het eigen 

gebrek niet op de fabrikant of de leverancier kunt 
verhalen;

-   niet vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht 
op verhaal op de fabrikant of leverancier.

Geen originele scheepsmotor, of scheepsmotor 
ouder dan 60 maanden
1.5 Heeft u geen originele scheepsmotor? Of is uw 
scheeps-motor ouder dan 60 maanden? 
Dan bent u niet verzekerd voor de reparatie- of 
ver-vangingskosten van een eigen gebrek van de 
voortstuwingsinstallatie. 
U bent wel verzekerd voor schade als gevolg van 
een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie, 
als dat eigen gebrek geleid heeft tot aanvaren, 
brand, omslaan, ontploffing, schipbreuk, 
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stranden, zelfontbranding, zinken of soortgelijke 
gebeurtenissen.

1.6 De schade en het eventuele eigen gebrek 
moet u aan ons gemeld hebben op het moment 
dat de verzekering nog geldig is. Anders krijgt u 
de schade niet vergoed. Behalve als de schade 
binnen 30 dagen nadat de verzekering is beëindigd 
wordt geconstateerd. Er moet dan wel een recent 
keuringsrapport van de aankoop zijn en de schade 
moet binnen de geldigheidsduur van de verzekering 
zijn ontstaan.

Inboedel
Schade aan uw inboedel
1.7	Als de inboedel zich bevindt in uw boot of in 
een afgesloten ruimte aan de wal, bent u verzekerd 
voor beschadiging van uw inboedel of die van een 
meeverzekerde, door een van buitenkomend onheil. 
Schade als gevolg van een eigen gebrek is alleen 
verzekerd als dat eigen gebrek leidt tot brand, 
ontploffing, zelfontbranding of als uw boot waar de 
inboedel zich bevindt door het eigen gebrek een 
aanvaring krijgt, omslaat, strandt of zinkt.

Diefstal van de inboedel uit uw boot, of uit een 
afgesloten ruimte aan de wal
1.8 U bent alleen verzekerd voor diefstal als de sloten 
of de ruiten van uw boot of de afgesloten ruimte 
aan de wal zijn verbroken, of als er andere bewijzen 
van braak zijn, en als de inboedel van buitenaf niet 
zichtbaar was opgeborgen.

1.9 Wij vergoeden diefstal van de inboedel als de 
hele boot met daarin de inboedel is gestolen of 
verduisterd. 

Boottrailer
1.10 U bent verzekerd voor plotselinge en 
onvoorziene be-schadiging of verlies van uw 
boottrailer door elk onverwacht van buitenkomend 
onheil, ook als gevolg van eigen gebrek. Uw 
boottrailer moet wel zijn meeverzekerd.

Diefstalpreventiemateriaal
1.11 Het materiaal om diefstal van uw boot of uw 
boottrailer te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een 
goedgekeurd slot en/of een goedgekeurde wielklem, 
is meeverzekerd voor dezelfde gebeurtenissen als uw 
boot of boottrailer.

2.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boot	
2.1 Wij stellen de waarde van uw boot vast als in de 
tabel hierna.

2.2 U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag

Na de 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag

2.3 U heeft gekozen voor 3 jaar nieuwwaarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 110% 
van het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

Na de 60e maand na 
het bouwjaar

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag

2.4 U heeft gekozen voor 3 jaar vaste waarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.5 U heeft gekozen voor vaste taxatie volgens 
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

de getaxeerde waarde

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

Als er geen taxatie plaats 
vindt: de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag 

2.6 In alle overige gevallen is de waarde van uw 
boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde 
bedrag.
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Vaststellen	van	de	waarde	van	de	
buitenboordmotor
2.7 Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor 
als volgt vast:

2.8 Als de buitenboordmotor niet ouder is dan 1 jaar: 
de nieuwwaarde. Als de buitenboordmotor ouder is 
dan 1 jaar: de waarde volgens de tabel hieronder.

Moment	van	de	schade Dan	is	de	waarde	van	
uw	buitenboordmotor
(%	van	de	nieuw-
waarde)

Het eerste jaar (na 
31 december van het 
bouwjaar van de buiten-
boordmotor)

100%

Het 2e jaar 85%

Het 3e jaar 77%

Het 4e jaar 69%

Het 5e jaar 62%

Het 6e jaar 55%

Het 7e jaar 50%

Het 8e jaar 45%

Het 9e jaar 40%

Het 10e jaar 37%

Het 11e jaar 33%

Het 12e jaar 30%

Het 13e jaar 27%

Het 14e jaar en verder 25%

2.9 Voor een buitenboordmotor 
-   tot en met 25 pk (18,4 kW) en
-   die niet ouder is dan 36 maanden en 
-   waarvan u de eerste eigenaar bent, 
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening 
van de vergoeding. Dit geldt voor de eerste 36 
maanden na 31 december van het bouwjaar.
Na de eerste 36 maanden geldt de afschrijving 
volgens de tabel hiervoor.

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boottrailer	
2.10 U krijgt een vergoeding op basis van de 
dagwaarde.

Vaststelling	van	de	waarde	van	de	inboedel
2.11 U krijgt een vergoeding op basis van de 
nieuwwaarde.
Is uw inboedel minder waard dan 40% van de 
nieuwwaarde, dan vergoeden wij de schade op basis 
van de dagwaarde.
Als u de waarde en de ouderdom van de inboedel 
niet kunt aantonen zullen wij een geschatte 
dagwaarde vergoeden.

Vergoeding	van	de	schade
Diefstal van uw boot 
2.12 Is uw boot gestolen? Dan vergoeden wij de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1.

Total	loss
2.13 Is uw boot total loss? Dan vergoeden wij de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens 
de tabel in artikel 2.1. De waarde van de restanten 
trekken wij van de schadevergoeding af.

Schade
2.14 Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1. 
Bij vervanging passen wij een aftrek toe op de 
vervangingskosten wegens slijtage of veroudering 
van het vervangen onderdeel.

Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot op basis 
van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is 
verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast 
voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage.

2.15 Als u de schade aan uw boot binnen 6 maanden 
laat repareren, vergoeden wij ook de BTW. 

Schade	aan	de	inboedel	of	diefstal	van	de	
inboedel
2.16 Wordt uw inboedel beschadigd? Of wordt uw 
inboedel gestolen? Dan vergoeden wij de reparatie of 
de vervanging van uw inboedel.

Als reparatie niet meer mogelijk is, of als reparatie 
meer kost dan de door ons vastgestelde waarde, 
dan vergoeden wij de vervanging van uw inboedel. 
De waarde van de restanten trekken wij van de 
schadevergoeding af.

Wij vergoeden uw inboedel tot maximaal het 
verzekerde bedrag.

Diefstalpreventiemateriaal
2.17 Wordt uw diefstalpreventiemateriaal 
beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de 
vervangingskosten tot maximaal € 1.000. 

Bewaking	en	vervoer
2.18 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor bewaking en vervoer van de verzekerde 
boot, en de eventueel mee-verzekerde boottrailer 
naar de dichtstbijzijnde reparateur.

Lichting	en	opruiming
2.19 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
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kosten voor lichting en opruiming van de  verzekerde 
boot en de eventueel meeverzekerde boottrailer.

Terugreis	naar	Nederland
2.20 Is uw boot het enige vervoermiddel naar en van 
uw vakantiebestemming? En wordt uw boot tijdens 
de vakantie gestolen of zodanig beschadigd, dat u uw 
boot niet meer kan gebruiken? Dan bent u, wanneer 
er sprake is van een verzekerde gebeurtenis, 
verzekerd voor de kosten van de terugreis naar 
Nederland van alle verzekerden. Wij vergoeden 
maximaal € 2.000,- voor alle verzekerden samen per 
gebeurtenis.

Vervangend	vakantieverblijf
2.21 Heeft uw boot een vast kajuitschot en 
vaste slaapplaatsen? En gebruikt u uw boot als 
vakantieverblijf? En wordt uw boot tijdens de 
vakantie gestolen of zodanig beschadigd, dat deze 
onbewoonbaar wordt? 
Dan vergoeden wij, wanneer er sprake is van een 
verzekerde gebeurtenis, de noodzakelijke kosten 
voor huur van een vervangend vakantieverblijf. De 
vergoeding bedraagt maximaal € 250,- per dag voor 
alle verzekerden samen en maximaal € 2.500,- per 
gebeurtenis.

Aftrek	verblijfskosten
2.22 Wij verminderen de vergoeding als u door de 
verzekerde gebeurtenis geld bespaart of terugkrijgt.
Ontvangt u van ons een vergoeding voor 
verblijfskosten? Dan verminderen wij de vergoeding 
met 10% vanwege de kosten die u bespaart op uw 
normale levensonderhoud.

Extra	vervoerskosten
2.23 U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten 
die u moet maken in verband met een verzekerde 
gebeurtenis.
Wij vergoeden de kosten tot 10% van de door ons 
gedane vergoeding met een maximum van € 250,- 
per gebeurtenis.

3.	EIGEN	RISICO

3.1 Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft 
gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade 
dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de 
vergoeding.

Standaard
eigen	risico

Vrijwillig	extra
eigen	risico

Boottrailer € 50 -

Hulpverlening,
telefoonkosten, 
hulploon, 
bergloon en 
aansprakelijk-
heid

Geen eigen 
risico

-

total loss van 
uw boot

Geen eigen 
risico

Het bedrag dat 
op uw polisblad 
staat

Schade die 
verhaald kan 
worden op 
anderen, die 
voor de schade 
aansprakelijk 
zijn

Geen eigen 
risico

-

Schade die wij 
ge- 
deeltelijk heb-
ben 
verhaald op
 anderen, 
die voor de 
schade 
aansprakelijk 
zijn 

In verhou-
ding tot het 
percen-tage 
dat wij hebben 
verhaald

In verhou-
ding tot het 
percen-tage 
dat wij hebben 
verhaald

Overige schade Het standaard 
eigen risico dat 
op uw polisblad 
staat

Het vrijwillig 
eigen risico dat 
op uw polisblad 
staat

4.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?

Geen	maatregelen	genomen	om	schade	of	diefstal	
te	voorkomen
4.1 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan, 
doordat u niet de juiste maatregelen heeft genomen 
om uw boot te beveiligen. In de verplichtingen kunt u 
lezen wat die maatregelen zijn.

Bevriezing
4.2 Wij vergoeden geen schade door bevriezing 
tenzij, de boot en/of de motor door een deskundig 
bedrijf winterklaar is gemaakt.
 
Slijtage
4.3 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door 
normaal gebruik van uw boot. Zoals door roest, 
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, 
verrotting en chemische aantasting.
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Ondeskundige	reparatie
4.4 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt 
is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde 
werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie 
van uw boot.

4.5 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is 
doordat een gas- of elektriciteitsinstallatie of -leiding 
door een particulier niet goed is aangebracht, of 
onvoldoende is onderhouden. 

Niet	tot	de	inboedel	behorende	zaken
4.6 Wij vergoeden op de inboedeldekking de 
volgende voorwerpen niet:
-   geld (gangbare munten, bankbiljetten en 

cheques) 
-   waardepapieren (anders dan geld), creditcards, 

bank-passen of pinpassen, manuscripten, 
aantekeningen en concepten;

-   verzamelingen, zoals postzegel- en muntenver-
zamelingen;

-   gereedschap, behalve hand- en tuingereedschap;
-   handelsvoorwerpen en monstercollecties;
-   dieren en planten;
-   brillen en contactlenzen;
-   luchtvaartuigen (waaronder val- en 

zweefschermen), inclusief accessoires en 
toebehoren;

-   voertuigen met toebehoren, behalve fietsen;
-   kostbare zaken

Weersinvloeden
4.7 Wij vergoeden geen schade door langzaam 
inwerkende invloeden van milieu of weer. Zoals 
bijvoorbeeld roest of rotting. Behalve als de langzame 
inwerking is begonnen door een plotselinge hevige 
vorm van verontreiniging, waarvan u de gevolgen 
niet kon voorkomen.

Openbare	weg
4.8 Als uw open boot of boottrailer of delen hiervan 
op de openbare weg, of op een afstand van minder 
dan 15 meter van de openbare weg is gestald of 
achtergelaten, vergoeden wij schade door diefstal en 
de gevolgen hiervan alleen als:
-   uw boot direct voor of achter het huis in het water 

ligt of;
-   u uw boot en/of boottrailer gestald heeft op een 

afgesloten terrein of;
-   u uw boot en/of boottrailer gestald heeft in een 

afgesloten ruimte of;
-   u uw boot en/of boottrailer heeft achtergelaten in 

een bewaakte jachthaven of; 
-   u uw boot en/of boottrailer tijdens een vaartocht 

maximaal 24 uur heeft achtergelaten of;
-   u uw boot en/of boottrailer maximaal 48 uur 

buiten het water heeft geplaatst en er zicht is op 
uw boot en/of boottrailer vanuit de woning of;

-   u een korte stop maakt tijdens het reizen met uw 
boot op uw boottrailer of;

-   u van uw boot en/of boottrailer beroofd wordt.

Blaasvorming	en	(elektrolytische)	corrosie
4.9 Wij vergoeden geen schade aan uw boot 
doordat door een geleidelijk proces, zoals osmose, 
blaasvorming ontstaat aan kunststof onderdelen 
van uw boot. Wij vergoeden geen schade aan 
uw boot doordat door een geleidelijk proces, 
zoals spanningsverschil of inwerking van water, 
(elektrolytische) corrosie ontstaat aan metalen 
onderdelen van uw boot.
 
U krijgt wél een vergoeding voor blaasvorming of 
corrosie als: 
-   de schade binnen 36 maanden na 31 december 

van het jaar dat uw boot is gebouwd zichtbaar 
werd, en 

-   u de enige eigenaar van uw boot bent geweest, 
en 

-   u uw boot vanaf het moment dat u deze heeft 
gekocht bij ons heeft verzekerd.

Garantie
4.10 U krijgt geen vergoeding voor schade als de 
schade onder de garantie valt.

Waardevermindering	en	financieel	nadeel
4.11 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies 
door waardevermindering van uw boot of voor een 
financieel nadeel doordat u uw boot niet meer kunt 
gebruiken.

5.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Schadebedrag
5.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te laag?
Dan mag u zelf een deskundige kiezen, die overleg 
moet hebben met onze deskundige. Als deze 
twee deskundigen het niet eens worden over het 
schadebedrag, benoemen zij samen een derde 
deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor 
u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van 
beide taxaties.

5.2 De kosten van u en uw deskundige en van de 
eventuele derde deskundige vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding 
betalen.

Uitbetaling
5.3 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle 
gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 
schade te beoordelen.

Bij	diefstal
5.4 Is uw boot gestolen? Dan heeft u recht op 
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schadevergoeding vanaf 30 dagen na de datum van 
aangifte bij politie. Dit geldt alleen wanneer geen 
onderzoek meer plaatsvindt door de politie en/of een 
andere partij die wij hebben aangewezen. Ook mag 
er geen (straf)procedure lopen in verband met de 
vermissing of diefstal.

U krijgt een schadevergoeding als u: 
-   de eigendom van uw boot/boottrailer aan ons 

overdraagt; en 
-   alle delen van het kenteken- of registratiebewijs; 

en 
-   het overschrijvingsbewijs (als dat is afgegeven 

voor uw boot/boottrailer) en 
-   de sleutels van uw boot/boottrailer aan ons geeft 

of aan een andere partij die wij aanwijzen. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is 
het eigendom nog niet aan ons overgedragen? Dan 
vergoeden wij de schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is de 
eigendom door u al aan ons overgedragen en heeft 
u een vergoeding ontvangen? Dan mag u uw boot/
boottrailer terugnemen. U moet dan wel eerst de 
schadevergoeding die wij u betaald hebben, aan ons 
terugbetalen. De schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was, mag u ervan aftrekken..

Reparatiekosten	en	schadebedrag
5.5 Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

Controle-inspectie
5.6 U kunt ons vragen om de reparatie van een 
schade te controleren. Een door ons benoemde 
deskundige onderzoekt dan of de schade goed is 
gerepareerd.

Noodreparatie	
5.7 U heeft het recht om tot maximaal een bedrag 
van € 350,- een noodreparatie aan uw boot te laten 
uitvoeren. U moet dit ons dan zo snel mogelijk 
laten weten en ons de gespecificeerde nota van de 
reparateur sturen.

6.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?	

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Maatregelen	om	schade	en	diefstal	te	voorkomen
Goedgekeurde sloten
6.1 De door u gebruikte sloten en andere 
beveiligingsmiddelen moeten door ons goedgekeurd 
zijn. Een overzicht hiervan kunt u vinden op onze 
website: www.europeesche.nl. U kunt het overzicht 
ook bij ons opvragen. 

Buitenboordmotor
6.2 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
knevels: uw buitenboordmotor moet beveiligd zijn 
met een goed-gekeurd buitenboordmotorslot. U 
moet de aankoopnota en het sleutelnummer van het 
goedgekeurde buitenboord-motorslot op ons verzoek 
aan ons doorgeven.

6.3 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
bouten door de spiegel: uw buitenboordmotor moet 
beveiligd zijn met een goedgekeurd moerslot.

Boottrailer met of zonder boot 
6.4 Uw boottrailer moet beveiligd zijn met een 
goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. 
Tijdens een korte stop is alleen een goedgekeurd 
disselslot vereist. 
Dit geldt ook als uw boot op een niet meeverzekerde 
boottrailer wordt geplaatst.

Staartstuk (hekdrive)
6.5 Het staartstuk van uw hekdrive moet beveiligd 
zijn met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

Volgboten en open boten
6.6 Volgboten en open boten moeten beveiligd 
zijn met een goedgekeurde ketting/kabel met 
goedgekeurd slot.

Losse zaken en apparatuur
6.7 Bij het verlaten van uw boot moeten losse zaken 
van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte 
opgeborgen worden.

6.8 Buiten het vaarseizoen moet nautische en 
audiovisuele apparatuur van boord worden 
verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in 
redelijkheid niet van verzekerde kan worden 
verlangd. 

Aangifte	doen	
6.9 Bij schade door diefstal of verlies van uw boot, 
uw boottrailer en/of eventueel de inboedel moet 
u direct aangifte doen bij de politie in de plaats 
waar de schade plaatsvond. Is aangifte daar niet 
mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste 
mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van 
deze aangifte(n) moet u ons toesturen.
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Onderzoek	voor	reparatie
6.10 U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven 
om de schade aan uw boot, de inboedel of de 
eventueel meeverzekerde boottrailer te onderzoeken. 
Ons onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw 
boot, de inboedel of de eventueel meeverzekerde 
boottrailer repareert of vervangt.

7.	BEGRIPPENLIJST	

Afgesloten	ruimte: een ruimte met muren en een 
dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder 
de sleutel van dit slot kan niemand die ruimte 
binnengaan.

Afgesloten	terrein: een terrein dat rondom is 
afgesloten met  een hekwerk. Zonder een sleutel 
die toegang geeft tot dit terrein kan niemand op het 
terrein komen.

Beroofd	worden: u wordt beroofd als uw boot en/
of de trailer of inboedel gestolen wordt, ondanks dat 
u of een andere verzekerde hierbij aanwezig bent en 
de diefstal probeert te voorkomen.

Bewaakte	jachthaven: een jachthaven met een 
havenmeester.

Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min 
een bedrag voor veroudering of slijtage.

Deskundige: een deskundige die is aangesloten bij 
een erkende expertiseorganisatie.

Inboedel: losse zaken die u heeft meegenomen als 
u gaat varen, en die u heeft achterlaten aan boord 
van uw boot, of tijdelijk opgeslagen in een afgesloten 
ruimte aan de wal. 

Korte	stop: een korte pauze, zoals een rust- of 
eetpauze, op de heenreis naar of de terugreis van de 
plaats van bestemming of tijdens een doorreis.

Kostbare	zaken: 
-   beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, 

fotoapparatuur, film- en videoapparatuur)
-   computerapparatuur (inclusief software);
-   autoradio;
-   sieraden (juwelen, echte parels, voorwerpen van 

edelmetaal of -gesteente);
-   horloges;
-   bontwerk.

Nieuwwaarde: Het bedrag dat u nodig heeft om 
een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van 
dezelfde soort en kwaliteit als het oude voorwerp.

Openbare	weg: alle voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen of paden met inbegrip van de 

daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

Originele	scheepsmotor: een nieuwe motor, die 
als scheepsmotor is geleverd en door de fabriek of 
boten-/motorleverancier is ingebouwd. Een motor 
die eerder dienst heeft gedaan als voertuig- of 
industriemotor en die daarna is omgebouwd tot 
scheepsmotor wordt niet als originele scheepsmotor 
beschouwd. Een buitenboordmotor is ook een 
originele scheepsmotor.

Van	buitenkomende	onheilen: Dit zijn onverwachte 
en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de 
aard of de kwaliteit van uw boot te maken hebben. 
Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand, 
diefstal of beschadiging.

Voortstuwingsinstallatie: de installaties en 
toebehoren die zorgen voor de mechanische 
voortstuwing van uw boot. Dit zijn onder andere:
-   de motor met keerkoppeling
-   de aandrijving, bestaande uit schroefas en schroef
-   het instrumentenpaneel met bekabeling
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Casco	(Indien	van	toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Casco Bootverzekering 
staan de afspraken die u met ons maakt als u een 
dekking voor Casco bij uw Bootverzekering afsluit. 
Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze 
Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden 
van onze Bootverzekering. De dekking van deze 
voorwaarden is alleen geldig als deze op het 
polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.

 
1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Van	buitenkomende	onheilen
1.1 U bent verzekerd voor elk van buitenkomend 
onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. 
U bent niet verzekerd voor de reparatie- of 
vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.

1.2 Voor de gevolgen van een eigen gebrek van 
de voortstuwingsinstallatie bent u alleen verzekerd 
als door het eigen gebrek schade aan uw boot is 
ontstaan.

Inboedel
Schade aan uw inboedel
1.3 Als de inboedel zich bevindt in uw boot of in 
een afgesloten ruimte aan de wal, bent u verzekerd 
voor beschadiging van uw inboedel of die van 
een meeverzekerde, door een plotselinge en 
onverwachte gebeurtenis.
Schade aan inboedel als gevolg van een eigen 
gebrek is alleen verzekerd als deze leidt tot brand, 
ontploffing, zelfontbranding, aanvaring, omslaan, 
stranden of zinken van uw boot.

Diefstal van de inboedel uit uw boot, of uit een 
afgesloten ruimte aan de wal
1.4 U bent alleen verzekerd voor diefstal als de 
sloten van uw boot of de afgesloten ruimte aan de 
wal zijn verbroken en de inboedel van buitenaf niet 
zichtbaar was opgeborgen; 

1.5 Wij vergoeden uw inboedel als de hele boot met 
daarin de inboedel is gestolen of verduisterd.

Boottrailer
1.6 U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene 
beschadiging of verlies van uw boottrailer door 
elk onver-wacht van buitenkomend onheil, ook als 
gevolg van een eigen gebrek. Uw boottrailer moet 
wel zijn meeverzekerd.

Diefstalpreventiemateriaal
1.7 Het materiaal om diefstal van uw boot of uw 
boottrailer te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een 
goedgekeurd slot en/of een goedgekeurde wielklem, 
is verzekerd voor dezelfde gebeurtenissen als uw 
boot of boottrailer.

Aanvullende	dekking	
1.8 Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook 
verzekerd:
-   veranderingen of bewerkingen die u in, op of 

aan de standaarduitvoering van uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft;

-   toevoegingen die u in, op of aan uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft;

 
2.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boot	
2.1 Wij stellen de waarde van uw boot vast als in de 
tabel hierna.

2.2 U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag

Na de 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u 

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag

2.3 U heeft gekozen voor 3 jaar nieuwwaarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 110% 
van het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.4 U heeft gekozen voor 3 jaar vaste waarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 
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2.5 U heeft gekozen voor vaste taxatie volgens 
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

de getaxeerde waarde

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

Als er geen taxatie plaats 
vindt: de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag 

2.6 In alle overige gevallen is de waarde van uw 
boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde 
bedrag.

Vaststellen	van	de	waarde	van	de	
buitenboordmotor
2.7 Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor 
als volgt vast:

2.8 Als de buitenboordmotor niet ouder is dan 1 jaar: 
de nieuwwaarde. Als de buitenboordmotor ouder is 
dan 1 jaar: de waarde volgens de tabel hieronder.

Moment	van	de	schade Dan	is	de	waarde	van	
uw	buitenboordmotor
(%	van	de	nieuw-
waarde)

Het eerste jaar (na 
31 december van het 
bouwjaar van de buiten-
boordmotor)

100%

Het 2e jaar 85%

Het 3e jaar 77%

Het 4e jaar 69%

Het 5e jaar 62%

Het 6e jaar 55%

Het 7e jaar 50%

Het 8e jaar 45%

Het 9e jaar 40%

Het 10e jaar 37%

Het 11e jaar 33%

Het 12e jaar 30%

Het 13e jaar 27%

Het 14e jaar en verder 25%

2.9	Voor	een	buitenboordmotor	
-   tot en met 25 pk (18,4 kW) en
-   die niet ouder is dan 36 maanden en 
-   waarvan u de eerste eigenaar bent, 
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening 

van de vergoeding. 
Na de eerste 36 maanden geldt de afschrijving 
volgens de tabel hiervoor.

2.10 Om de ouderdom van de buitenboordmotor 
vast te stellen gaan wij uit van 31 december van het 
bouwjaar van de buitenboordmotor.

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boottrailer	
2.11 U krijgt een vergoeding op basis van de 
dagwaarde.

Vaststelling	van	de	waarde	van	de	inboedel
2.12 U krijgt een vergoeding op basis van de 
nieuwwaarde.
Is uw inboedel minder waard dan 40% van de 
nieuwwaarde, dan vergoeden wij de schade op basis 
van de dagwaarde.
Als u de waarde en de ouderdom van de inboedel 
niet kunt aantonen vergoeden wij een geschatte 
dagwaarde.

Vergoeding	van	de	schade
Diefstal van uw boot 
2.13 Is uw boot gestolen? Dan vergoeden wij de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1.

Total loss
2.14 Kan uw boot niet meer gerepareerd worden? 
Of zijn de reparatiekosten meer dan de door ons 
vastgestelde waarde van uw boot? Dan vergoeden 
wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld 
volgens de tabel in artikel 2.1. De waarde van de 
restanten trekken wij van de schadevergoeding af.

Schade
2.15 Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1. 
Bij vervanging passen wij een aftrek toe op de 
vervangingskosten wegens slijtage of veroudering 
van het vervangen onderdeel.
 
Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot op basis 
van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is 
verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast 
voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage.

2.16 Als u de schade aan uw boot binnen 6 maanden 
laat repareren, vergoeden wij ook de BTW.

Schade	aan	de	inboedel	of	diefstal	van	de	
inboedel
2.17 Wordt uw inboedel beschadigd? Of wordt uw 
inboedel gestolen uit uw boot? Dan vergoeden wij de 
reparatie of de vervanging van uw inboedel.
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Als reparatie van uw inboedel mogelijk is, vergoeden 
wij de reparatiekosten. 

Als reparatie niet meer mogelijk is of als reparatie 
meer kost dan de door ons vastgestelde waarde, 
dan vergoeden wij de vervanging van uw inboedel. 
De waarde van de restanten trekken wij van de 
schadevergoeding af.

Bij beschadiging of diefstal van uw inboedel 
vergoeden wij de reparatie of de vervanging van uw 
inboedel tot maximaal 30% van het voor het schip 
verzekerde bedrag met een totaal maximum van 
€ 35.000,-. Indien een hoger bedrag is verzekerd 
staat dit op het polisblad vermeld.

Diefstalpreventiemateriaal
2.18 Wordt uw diefstalpreventiemateriaal 
beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de 
vervangingskosten tot maximaal € 750,-.

Bewaking	en	vervoer
2.19 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor bewaking en vervoer van de verzekerde 
boot, en de eventueel meeverzekerde boottrailer, 
naar de dichtstbijzijnde reparateur.

Lichting	en	opruiming
2.20 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor lichting en opruiming van de  verzekerde 
boot en de eventueel meeverzekerde boottrailer.

Terugreis	naar	Nederland
2.21 Is uw boot het enige vervoermiddel naar en 
van uw vakantiebestemming? En wordt uw boot 
tijdens de vakantie gestolen of zodanig beschadigd, 
dat uw boot u niet meer kan vervoeren? Dan bent 
u verzekerd voor de kosten van de terugreis naar 
Nederland van alle verzekerden. Wij vergoeden 
maximaal € 1.000,- voor alle verzekerden samen per 
gebeurtenis.

Vervangend	vakantieverblijf
2.22	Heeft uw boot een vast kajuitschot en 
vaste slaapplaatsen? En gebruikt u uw boot als 
vakantieverblijf? En wordt uw boot tijdens de 
vakantie gestolen of zodanig beschadigd, dat deze 
onbewoonbaar wordt? 
Dan vergoeden wij, wanneer er sprake is van een 
verzekerde gebeurtenis, de noodzakelijke kosten 
voor huur van een vervangend vakantieverblijf. De 
vergoeding bedraagt maximaal € 125,- per dag voor 
alle verzekerden samen en maximaal € 1.250,- per 
gebeurtenis.

Aftrek	verblijfskosten
2.23 Wij verminderen de vergoeding als u door de 
verzekerde gebeurtenis geld bespaart of terugkrijgt.
Ontvangt u van ons een vergoeding voor 
verblijfskosten? Dan verminderen wij de vergoeding 
met 10% vanwege de kosten die u bespaart op uw 
normale levensonderhoud.

Extra	vervoerskosten	
2.24 U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten 
die u moet maken in verband met een verzekerde 
gebeurtenis. 
Wij vergoeden de kosten met een maximum van  
€ 250,- per gebeurtenis.

3.	EIGEN	RISICO

3.1 Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft 
gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade 
dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de 
vergoeding.

Standaard
eigen	risico

Vrijwillig	extra
eigen	risico

Boottrailer € 50 -

Hulpverlening,
telefoonkosten, 
hulploon, 
bergloon en 
aansprakelijk-
heid

Geen eigen 
risico

-

Total loss van 
uw boot

Geen eigen 
risico

Het bedrag dat 
op uw polisblad 
staat

Schade die 
verhaald kan 
worden op 
anderen, die 
voor de schade 
aansprakelijk 
zijn

Geen eigen 
risico

-

Schade die wij 
ge- 
deeltelijk heb-
ben verhaald 
op anderen, 
die voor de 
schade 
aansprakelijk 
zijn 

In verhou-
ding tot het 
percen-tage 
dat wij hebben 
verhaald

In verhou-
ding tot het 
percen-tage 
dat wij hebben 
verhaald

Overige schade Het standaard 
eigen risico dat 
op uw polisblad 
staat

Het vrijwillig 
eigen risico dat 
op uw polisblad 
staat
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4.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?

Geen	maatregelen	genomen	om	schade	of	diefstal	
te	voorkomen
4.1 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan, 
doordat u niet de juiste maatregelen heeft genomen 
om uw boot te beveiligen. In de verplichtingen kunt u 
lezen wat die maatregelen zijn.

Bevriezing
4.2 Wij vergoeden geen schade door bevriezing, 
tenzij de boot en/of de motor door een deskundig 
bedrijf winterklaar is gemaakt.

Slijtage
4.3 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door 
normaal gebruik van uw boot. Zoals door roest, 
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, 
verrotting en chemische aantasting.

Ondeskundige	reparatie
4.4 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt 
is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde 
werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie 
van uw boot.

4.5 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is 
doordat een gas- of elektriciteitsinstallatie of -leiding 
door een particulier niet goed is aangebracht, of 
onvoldoende is onderhouden. 

Niet	tot	de	inboedel	behorende	zaken
4.6 Wij vergoeden op de inboedeldekking de 
volgende voorwerpen niet:
-   geld (gangbare munten, bankbiljetten en 

cheques)
-   waardepapieren (anders dan geld), creditcards, 

bank-passen of pinpassen, manuscripten, 
aantekeningen en concepten;

-   verzamelingen, zoals postzegel- en munten-
verzamelingen;

-   gereedschap, behalve hand- en tuingereedschap;
-   handelsvoorwerpen en monstercollecties;
-   dieren en planten;
-   brillen en contactlenzen
-   luchtvaartuigen (waaronder val- en 

zweefschermen), inclusief accessoires en 
toebehoren;

-   voertuigen met toebehoren, behalve fietsen;
-   kostbare zaken.

Weersinvloeden
4.7 Wij vergoeden geen schade door langzaam 
inwerkende invloeden van milieu of weer. Zoals 
bijvoorbeeld roest of rotting. Behalve als de langzame 
inwerking is begonnen door een plotselinge hevige 
vorm van verontreiniging, waarvan u de gevolgen 
niet kon voorkomen.

4.8 Blaasvorming en (elektrolytische) corrosie
Wij vergoeden geen schade aan uw boot doordat 
door een geleidelijk proces blaasvorming ontstaat 
aan kunststof onderdelen van uw boot. Wij 
vergoeden geen schade aan uw boot doordat door 
een geleidelijk proces, zoals spanningsverschil of 
inwerking van water, (elektrolytische) corrosie 
ontstaat aan metalen onderdelen van uw boot.

Openbare	weg
4.9 Als uw boot of boottrailer of delen hiervan op 
de openbare weg, of op een afstand van minder 
dan 15 meter van de openbare weg is gestald of 
achtergelaten, vergoeden wij schade door diefstal en 
de gevolgen hiervan alleen als:
-   uw boot direct voor of achter het huis in het water 

ligt of;
-   u uw boot en/of boottrailer gestald heeft op een 

afgesloten terrein of;
-   u uw boot en/of boottrailer gestald heeft in een 

afgesloten ruimte of;
-   u uw boot en/of boottrailer heeft achtergelaten in 

een bewaakte jachthaven of; 
-   u uw boot en/of boottrailer tijdens een vaartocht 

maximaal 24 uur heeft achtergelaten of;
-   u uw boot en/of boottrailer maximaal 48 uur 

buiten het water heeft geplaatst en er zicht is op 
uw boot en/of boottrailer vanuit de woning of;

-   u een korte stop maakt tijdens het reizen met uw 
boot op uw boottrailer of;

-   u van uw boot en/of boottrailer beroofd wordt.

Garantie
4.10 U krijgt geen vergoeding voor schade als de 
schade onder de garantie valt.

Waardevermindering	en	financieel	nadeel
4.11 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies 
door waardevermindering van uw boot of voor een 
financieel nadeel doordat u uw boot niet meer kunt 
gebruiken.

5.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Schadebedrag
5.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te 
laag? Dan mag u zelf een deskundige kiezen, die 
overleg moet hebben met onze deskundige. Als 
deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, benoemen zij samen een derde 
deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor 
u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van 
beide taxaties.

5.2 De kosten van uw deskundige en van de 
eventuele derde deskundige vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding 
betalen.
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Uitbetaling
5.3 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle 
gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 
schade te beoordelen.

Bij	diefstal
5.4 Is uw boot gestolen? Dan heeft u recht op 
schadevergoeding vanaf 30 dagen na de datum van 
aangifte bij politie. Dit geldt alleen wanneer geen 
onderzoek meer plaatsvindt door de politie en/of een 
andere partij die wij hebben aangewezen. Ook mag 
er geen (straf)procedure lopen in verband met de 
vermissing of diefstal.

U krijgt een schadevergoeding als u: 
-   de eigendom van uw boot/boottrailer aan ons 

overdraagt; en 
-   alle delen van het kenteken- of registratiebewijs; 

en 
-   het overschrijvingsbewijs (als dat is afgegeven 

voor uw boot/boottrailer) en 
-   de sleutels van uw boot/boottrailer aan ons geeft 

of aan een andere partij die wij aanwijzen. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is 
het eigendom nog niet aan ons overgedragen? Dan 
vergoeden wij de schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is de 
eigendom door u al aan ons overgedragen en heeft 
u een vergoeding ontvangen? Dan mag u uw boot/
boottrailer terugnemen. U moet dan wel eerst de 
schadevergoeding die wij u betaald hebben, aan ons 
terugbetalen. De schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was, mag u ervan aftrekken.

Reparatiekosten	en	schadebedrag
5.5 Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

Controle-inspectie
5.6 U kunt ons vragen om de reparatie van een 
schade te controleren. Een door ons benoemde 
deskundige onderzoekt dan of de schade goed is 
gerepareerd.

Noodreparatie	
5.7 U heeft het recht om tot maximaal een bedrag 
van € 350,- een noodreparatie aan uw boot te laten 
uitvoeren. U moet dit ons dan zo snel mogelijk 
laten weten en ons de gespecificeerde nota van de 
reparateur sturen.

6.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?	

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Maatregelen	om	schade	en	diefstal	te	voorkomen
Goedgekeurde sloten
6.1 De door u gebruikte sloten en andere 
beveiligingsmiddelen moeten door ons goedgekeurd 
zijn. Een overzicht hiervan kunt u vinden op onze 
website: www.europeesche.nl. U kunt het overzicht 
ook bij ons opvragen. 

Buitenboordmotor
6.2 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
knevels: uw buitenboordmotor moet beveiligd zijn 
met een goedge-keurd buitenboordmotorslot. U 
moet de aankoopnota en het sleutelnummer van het 
goedgekeurde buitenboord-motorslot op ons verzoek 
aan ons doorgeven.
6.3 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
bouten door de spiegel: uw buitenboordmotor moet 
beveiligd zijn met een goedgekeurd moerslot.

Boottrailer met of zonder boot 
6.4 Uw boottrailer moet beveiligd zijn met een 
goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot.
Tijdens een korte stop is alleen een goedgekeurd 
disselslot vereist. 
Dit geldt ook als uw boot op een niet meeverzekerde 
boottrailer wordt geplaatst.

Staartstuk (hekdrive)
6.5 Het staartstuk van uw hekdrive moet beveiligd 
zijn met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

Volgboten	en	open	boten
6.6 Volgboten en open boten moeten zijn beveiligd 
met een goedgekeurde ketting/kabel met 
goedgekeurd slot.

Gasinstallatie
6.7 Als er een gasinstallatie aan boord is, bent u 
verplicht de gasslangen voor de hierop vermelde 
einddatum te vervangen. 

Bevriezing
6.8 U moet uw boot voldoende beschermen tegen 
bevriezing.

Losse zaken en apparatuur
6.9 Bij het verlaten van uw boot moeten losse zaken 
van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte 
opgeborgen worden.
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6.10	Buiten het vaarseizoen moet nautische 
en audiovisuele apparatuur van boord worden 
verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in 
redelijkheid niet van verzekerde kan worden 
verlangd. 

Aangifte	doen	
6.11	Bij schade door diefstal of verlies van uw boot, 
uw boottrailer en/of eventueel de inboedel moet 
u direct aangifte doen bij de politie in de plaats 
waar de schade plaatsvond. Is aangifte daar niet 
mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste 
mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van 
deze aangifte(n) moet u ons toesturen. 

Onderzoek	voor	reparatie
6.12 U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven 
om de schade aan uw boot, de inboedel of de 
eventueel meeverzekerde boottrailer te onderzoeken. 
Ons onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw 
boot, de inboedel of de eventueel meeverzekerde 
boottrailer repareert of vervangt.

7.	BEGRIPPENLIJST	

Afgesloten	ruimte: een ruimte met muren en een 
dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder 
de sleutel van dit slot kan niemand die ruimte 
binnengaan.

Afgesloten	terrein: een terrein dat rondom is 
afgesloten met een hekwerk. Zonder een sleutel die 
toegang geeft tot dit terrein kan niemand op het 
terrein komen.

Beroofd	worden: u wordt beroofd als uw boot en/
of de trailer of inboedel gestolen wordt, ondanks dat 
u of een andere verzekerde hierbij aanwezig bent en 
de diefstal probeert te voorkomen.

Bewaakte	jachthaven: een jachthaven met een 
havenmeester.

Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min 
een bedrag voor veroudering of slijtage.

Deskundige: een deskundige die is aangesloten bij 
een erkende expertiseorganisatie.

Inboedel: losse zaken die u heeft meegenomen als 
u gaat varen, en die u heeft achterlaten aan boord 
van uw boot, of tijdelijk opgeslagen in een afgesloten 
ruimte aan de wal. 

Korte	stop: een korte pauze, zoals een rust- of 
eetpauze, op de heenreis naar of de terugreis van de 
plaats van bestemming of tijdens een doorreis.

Kostbare	zaken:
-   beeld- en geluidsapparatuur (zoals televisie, radio, 

fotoapparatuur, film- en videoapparatuur)
-   computerapparatuur (inclusief software);
-   autoradio;
-   sieraden (juwelen, echte parels, voorwerpen van 

edelmetaal of -gesteente);
-   horloges;
-   bontwerk.

Nieuwwaarde: Het bedrag dat u nodig heeft om 
een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van 
dezelfde soort en kwaliteit als het oude voorwerp.

Openbare	weg: alle voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen of paden met inbegrip van de 
daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

Van	buitenkomende	onheilen: Dit zijn onverwachte 
en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de 
aard of de kwaliteit van uw boot te maken hebben. 
Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand, 
diefstal of beschadiging.

Voortstuwingsinstallatie: de installaties en 
toebehoren die zorgen voor de mechanische 
voortstuwing van uw boot. Dit zijn onder andere:
-   de motor met keerkoppeling
-   de aandrijving, bestaande uit schroefas en schroef
-   het instrumentenpaneel met bekabeling
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Brand	en	Diefstal	Boot	(indien	van	
toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Brand en Diefstal 
Boot staan de afspraken die u met ons maakt 
als u een dekking voor Brand en Diefstal bij uw 
Bootverzekering afsluit. Deze voorwaarden zijn een 
aanvulling op onze Algemene Contractvoorwaarden 
en de voorwaarden van onze Bootverzekering. De 
dekking van deze voorwaarden is alleen geldig als 
deze op het polisblad staat en u hier premie voor 
heeft betaald.

1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Brand
1.1 U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene 
beschadiging of verlies van uw boot door 
blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, 
ook als gevolg van een eigen gebrek.

Diefstal
1.2 U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en 
vermissing van uw boot, joy-varen met uw boot en 
braakschade aan uw boot. 

Schade	aan	uw	boot
1.3 Wij vergoeden ook de schade aan uw boot die is 
ontstaan in de tijd dat uw boot was gestolen.

Diefstalpreventiemateriaal
1.4 Het materiaal om diefstal van uw boot te 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd slot 
en/of een goedgekeurde wielklem, is meeverzekerd 
tegen dezelfde gebeurtenissen als uw boot.

Aanvullende	dekking	
1.5 Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook 
verzekerd:
-   veranderingen of bewerkingen die u in, op of 

aan de standaarduitvoering van uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft;

-   toevoegingen die u in, op of aan uw boot heeft 
aange-bracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft.

2.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boot	
2.1 Wij stellen de waarde van uw boot vast als in de 
tabel hierna.

2.2 U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag

Na de 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u 

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag

2.3 U heeft gekozen voor 3 jaar nieuwwaarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 110% 
van het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.4 U heeft gekozen voor 3 jaar vaste waarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.5 U heeft gekozen voor vaste taxatie volgens 
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

de getaxeerde waarde

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

Als er geen taxatie plaats 
vindt: de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag 

2.6 In alle overige gevallen is de waarde van uw 
boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde 
bedrag.

Vaststellen	van	de	waarde	van	de	
buitenboordmotor
2.7 Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor 
als volgt vast:



	Algemene	Voorwaarden			
	 Watersport

 

Blad 24

2.8 Als de buitenboordmotor niet ouder is dan 1 jaar: 
de nieuwwaarde. Als de buitenboordmotor ouder is 
dan 1 jaar: de waarde volgens de tabel hieronder.

Moment	van	de	schade Dan	is	de	waarde	van	
uw	buitenboordmotor
(%	van	de	nieuw-
waarde)

Het eerste jaar (na 
31 december van het 
bouwjaar van de buiten-
boordmotor)

100%

Het 2e jaar 85%

Het 3e jaar 77%

Het 4e jaar 69%

Het 5e jaar 62%

Het 6e jaar 55%

Het 7e jaar 50%

Het 8e jaar 45%

Het 9e jaar 40%

Het 10e jaar 37%

Het 11e jaar 33%

Het 12e jaar 30%

Het 13e jaar 27%

Het 14e jaar en verder 25%

2.9	Voor	een	buitenboordmotor	
-   tot en met 25 pk (18,4 kW) en
-   die niet ouder is dan 36 maanden en 
-   waarvan u de eerste eigenaar bent, 
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening 
van de vergoeding. 
Na de eerste 36 maanden geldt de afschrijving 
volgens de tabel hiervoor.

2.10 Om de ouderdom van de buitenboordmotor 
vast te stellen gaan wij uit van 31 december van het 
bouwjaar van de buitenboordmotor.

Vergoeding	van	de	schade
Diefstal van uw boot 
2.11 Is uw boot gestolen? Dan vergoeden wij de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1.

Total loss
2.12 Kan uw boot niet meer gerepareerd worden? 
Of zijn de reparatiekosten meer dan de door ons 
vastgestelde waarde van uw boot? Dan vergoeden 
wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld 
volgens de tabel in artikel 2.1. De waarde van de 
restanten trekken wij van de schadevergoeding af.

Schade
2.13 Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? 
Dan ver-goeden wij de reparatiekosten tot maximaal 
de waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens 
de tabel in artikel 2.1. Bij vervanging passen wij een 
aftrek toe op de vervangingskosten wegens slijtage 
of veroudering van het vervangen onderdeel.
Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot op basis 
van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is 
verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast 
voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage.

2.14 Als u de schade aan uw boot binnen 6 maanden 
laat repareren, vergoeden wij ook de BTW.

Diefstalpreventiemateriaal
2.15 Wordt uw diefstalpreventiemateriaal 
beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de 
vervangingskosten tot maximaal € 500,-.

Bewaking	en	vervoer
2.16 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor bewaking en vervoer van de verzekerde 
boot, naar de dichtstbijzijnde reparateur die de 
schade kan repareren.

Lichting	en	opruiming
2.17 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor lichting en opruiming van de  verzekerde 
boot.

Extra	vervoerskosten	
2.18 U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten 
die u moet maken in verband met een verzekerde 
gebeurtenis. 
Wij vergoeden de kosten met een maximum van 
€ 250,- per gebeurtenis.

3.	EIGEN	RISICO

3.1 Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft 
gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade 
dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de 
vergoeding.

Standaard
eigen	risico

Hulpverlening, telefoonkosten, 
hulploon, bergloon en 
aansprakelijkheid

Geen eigen risico

Total loss en diefstal van uw 
boot

Geen eigen risico

Schade die verhaald kan wor-
den op anderen, die voor de 
schade aansprakelijk zijn

Geen eigen risico
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Schade die wij gedeeltelijk 
hebben verhaald op anderen, 
die voor de schade aansprake-
lijk zijn 

In verhouding tot 
het percentage 
dat verhaald kan 
worden

Overige schade Het standaard 
eigen risico dat op 
uw polisblad staat

4.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?

Geen	maatregelen	genomen	om	schade	of	diefstal	
te	voorkomen
4.1 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan, 
doordat u niet de juiste maatregelen heeft genomen 
om uw boot te beveiligen. In de verplichtingen kunt u 
lezen wat die maatregelen zijn.

Slijtage
4.2 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door 
normaal gebruik van uw boot. Zoals door roest, 
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, 
verrotting en chemische aantasting.

Ondeskundige	reparatie
4.3 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt 
is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde 
werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie 
van uw boot.

4.4 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is 
doordat een gas- of elektriciteitsinstallatie of -leiding 
door een particulier niet goed is aangebracht, of 
onvoldoende is onderhouden. 

Weersinvloeden
4.5 Wij vergoeden geen schade door langzaam 
inwerkende invloeden van milieu of weer. Zoals 
bijvoorbeeld roest of rotting. Behalve als de langzame 
inwerking is begonnen door een plotselinge hevige 
vorm van verontreiniging, waarvan u de gevolgen 
niet kon voorkomen.

Openbare	weg
4.6 Als uw open boot of delen hiervan op de 
openbare weg, of op een afstand van minder 
dan 15 meter van de openbare weg is gestald of 
achtergelaten, vergoeden wij schade door diefstal en 
de gevolgen hiervan alleen als:
-   uw boot direct voor of achter het huis in het water 

ligt of;
-   u uw boot gestald heeft op een afgesloten terrein 

of;
-   u uw boot gestald heeft in een afgesloten ruimte 

of;
-   u uw boot heeft achtergelaten in een bewaakte 

jacht-haven of;
-   u uw boot tijdens een vaartocht maximaal 24 uur 

heeft achtergelaten of;

-   u uw boot maximaal 48 uur buiten het water 
heeft geplaatst en er zicht is op uw boot vanuit de 
woning of;

-   u een korte stop maakt tijdens het reizen met uw 
boot op een boottrailer of;

-   u van uw boot beroofd wordt.

Garantie
4.7 U krijgt geen vergoeding voor schade als de 
schade onder de garantie valt.

Waardevermindering	en	financieel	nadeel
4.8 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies 
door waardevermindering van uw boot of voor een 
financieel nadeel doordat u uw boot niet meer kunt 
gebruiken.

5.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Schadebedrag
5.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te 
laag? Dan mag u zelf een deskundige kiezen, die 
overleg moet hebben met onze deskundige. Als 
deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, benoemen zij samen een derde 
deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor 
u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van 
beide taxaties.

5.2 De kosten van u en uw deskundige en van de 
eventuele derde deskundige vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding 
betalen.

Uitbetaling
5.3 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle 
gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 
schade te beoordelen.

Bij	diefstal
5.4 Is uw boot gestolen? Dan heeft u recht op 
schadevergoeding vanaf 30 dagen na de datum van 
aangifte bij politie. Dit geldt alleen wanneer geen 
onderzoek meer plaatsvindt door de politie en/of een 
andere partij die wij hebben aangewezen. Ook mag 
er geen (straf)procedure lopen in verband met de 
vermissing of diefstal.

U krijgt een schadevergoeding als u: 
-   de eigendom van uw boot/boottrailer aan ons 

overdraagt; en 
-   alle delen van het kenteken- of registratiebewijs; 

en 
-   het overschrijvingsbewijs (als dat is afgegeven 

voor uw boot/boottrailer) en 
-   de sleutels van uw boot/boottrailer aan ons geeft 

of aan een andere partij die wij aanwijzen. 
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Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is 
het eigendom nog niet aan ons overgedragen? Dan 
vergoeden wij de schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is de 
eigendom door u al aan ons overgedragen en heeft 
u een vergoeding ontvangen? Dan mag u uw boot/
boottrailer terugnemen. U moet dan wel eerst de 
schadevergoeding die wij u betaald hebben, aan ons 
terugbetalen. De schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was, mag u ervan aftrekken..

Reparatiekosten	en	schadebedrag
5.5 Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

Controle-inspectie
5.6 U kunt ons vragen om de reparatie van een 
schade te controleren. Een door ons benoemde 
deskundige onderzoekt dan of de schade goed is 
gerepareerd.

Noodreparatie	
5.7 U heeft het recht om tot maximaal een bedrag 
van € 350,- een noodreparatie aan uw boot te laten 
uitvoeren. U moet dit ons dan zo snel mogelijk 
laten weten en ons de gespecificeerde nota van de 
reparateur sturen.

6.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?	
 
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Maatregelen	om	schade	en	diefstal	te	voorkomen
Goedgekeurde sloten
6.1 De door u gebruikte sloten en andere 
beveiligingsmiddelen moeten door ons goedgekeurd 
zijn. Een overzicht hiervan kunt u vinden op onze 
website: www.europeesche.nl. U kunt het overzicht 
ook bij ons opvragen. 

Buitenboordmotor:
6.2 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
knevels: uw buitenboordmotor moet beveiligd zijn 
met een goedge-keurd buitenboordmotorslot. U 
moet de aankoopnota en het sleutelnummer van het 
goedgekeurde buitenboord-motorslot op ons verzoek 
aan ons doorgeven.

6.3 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
bouten door de spiegel: uw buitenboordmotor moet 
beveiligd zijn met een goedgekeurd moerslot.

Staartstuk (hekdrive)
6.4 Het staartstuk van uw hekdrive moet beveiligd 
zijn met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.

Volgboten en open boten
6.5 Volgboten en open boten moeten zijn beveiligd 
met een goedgekeurde ketting/kabel met 
goedgekeurd slot.

Gasinstallatie
6.6 Als er een gasinstallatie aan boord is, bent u 
verplicht de gasslangen voor de hierop vermelde 
einddatum te vervangen. 

Losse zaken en apparatuur
6.7 Bij het verlaten van uw boot moeten losse zaken 
van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte 
opgeborgen worden.

6.8 Buiten het vaarseizoen moet nautische en 
audiovisuele apparatuur van boord worden 
verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in 
redelijkheid niet van verzekerde kan worden 
verlangd. 

Aangifte	doen	
6.9 Bij schade door diefstal of verlies van uw boot 
moet u direct aangifte doen bij de politie in de plaats 
waar de schade plaatsvond. Is aangifte daar niet 
mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste 
mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van 
deze aangifte(n) moet u ons toesturen. 

Onderzoek	voor	reparatie
6.10 U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven 
om de schade aan uw boot te onderzoeken. Ons 
onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw boot 
repareert of vervangt.

7.	BEGRIPPENLIJST	

Afgesloten	ruimte: een ruimte met muren en een 
dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder 
de sleutel van dit slot kan niemand die ruimte 
binnengaan.

Afgesloten	terrein: een terrein dat rondom is 
afgesloten met een hekwerk. Zonder een sleutel die 
toegang geeft tot dit terrein kan niemand op het 
terrein komen.

Beroofd	worden: u wordt beroofd als uw boot 
gestolen wordt ondanks dat u of een andere 
verzekerde hierbij aanwezig bent en de diefstal 
probeert te voorkomen.

Bewaakte	jachthaven: een jachthaven met een 
havenmeester.
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Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min 
een bedrag voor veroudering of slijtage.

Deskundige: een deskundige die is aangesloten bij 
een erkende expertiseorganisatie.

Korte	stop: een korte pauze, zoals een rust- of 
eetpauze, op de heenreis naar of de terugreis van de 
plaats van bestemming of tijdens een doorreis.

Nieuwwaarde: Het bedrag dat u nodig heeft om 
een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van 
dezelfde soort en kwaliteit als het oude voorwerp.

Openbare	weg: alle voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen of paden met inbegrip van de 
daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

Brand	Boot	(indien	van	toepassing)
 
In de Bijzondere Voorwaarden Brand Boot staan de 
afspraken die u met ons maakt als u een dekking 
voor Brand bij uw Bootverzekering afsluit. Deze 
voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene 
Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze 
Bootverzekering. De dekking van deze voorwaarden 
is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u 
hier premie voor heeft betaald.

1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Brand
1.1 U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene 
beschadiging of verlies van uw boot door 
blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, 
ook als gevolg van een eigen gebrek.

Aanvullende	dekking	
1.2 Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook 
verzekerd:
-   veranderingen of bewerkingen die u in, op of 

aan de standaarduitvoering van uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft;

-   toevoegingen die u in, op of aan uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft.

2.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boot	
2.1 Wij stellen de waarde van uw boot vast als in de 
tabel hierna.

2.2 U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag

Na de 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u 

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag
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2.3 U heeft gekozen voor 3 jaar nieuwwaarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 110% 
van het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.4 U heeft gekozen voor 3 jaar vaste waarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.5 U heeft gekozen voor vaste taxatie volgens 
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

de getaxeerde waarde

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

Als er geen taxatie plaats 
vindt: de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag 

2.6 In alle overige gevallen is de waarde van uw 
boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde 
bedrag.
 
Vaststellen	van	de	waarde	van	de	
buitenboordmotor
2.7 Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor 
als volgt vast:

2.8 Als de buitenboordmotor niet ouder is dan 1 jaar: 
de nieuwwaarde. Als de buitenboordmotor ouder dan 
1 jaar is: de waarde volgens de tabel hieronder.

Moment	van	de	schade Dan	is	de	waarde	van	
uw	buitenboordmotor
(%	van	de	nieuw-
waarde)

Het eerste jaar (na 
31 december van het 
bouwjaar van de buiten-
boordmotor)

100%

Het 2e jaar 85%

Het 3e jaar 77%

Het 4e jaar 69%

Het 5e jaar 62%

Het 6e jaar 55%

Het 7e jaar 50%

Het 8e jaar 45%

Het 9e jaar 40%

Het 10e jaar 37%

Het 11e jaar 33%

Het 12e jaar 30%

Het 13e jaar 27%

Het 14e jaar en verder 25%

2.9 Voor een buitenboordmotor 
-   tot en met 25 pk (18,4 kW) en
-   die niet ouder is dan 36 maanden en 
-   waarvan u de eerste eigenaar bent, 
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening 
van de vergoeding. 
Na de eerste 36 maanden geldt de afschrijving 
volgens de tabel hiervoor.

2.10 Om de ouderdom van de buitenboordmotor 
vast te stellen gaan wij uit van 31 december van het 
bouwjaar van de buitenboordmotor.

Vergoeding	van	de	schade
Total loss
2.11 Kan uw boot niet meer gerepareerd worden? 
Of zijn de reparatiekosten meer dan de door ons 
vastgestelde waarde van uw boot? Dan vergoeden 
wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld 
volgens de tabel in artikel 2.1. De waarde van de 
restanten trekken wij van de schadevergoeding af.

Schade
2.12 Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? 
Dan vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal 
de waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens 
de tabel in artikel 2.1. Bij vervanging passen wij een 
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aftrek toe op de vervangingskosten wegens slijtage 
of veroudering van het vervangen onderdeel.

Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot op basis 
van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is 
verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast 
voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage.

2.13 Als u de schade aan uw boot binnen 6 maanden 
laat repareren, vergoeden wij ook de BTW.

Bewaking	en	vervoer
2.14 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor bewaking en vervoer van de verzekerde 
boot, naar de dichtstbijzijnde reparateur die de 
schade kan repareren.

Lichting	en	opruiming
2.15 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor lichting en opruiming van de  verzekerde 
boot.

Extra	vervoerskosten	
2.16 U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten 
die u moet maken in verband met een verzekerde 
gebeurtenis. 
Wij vergoeden de kosten tot 10% van de door ons 
gedane vergoeding met een maximum van € 250,- 
per gebeurtenis.

3.	EIGEN	RISICO

3.1 Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft 
gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade 
dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de 
vergoeding.

Standaard
eigen	risico

Hulpverlening, telefoonkosten, 
hulploon, bergloon en 
aansprakelijkheid

Geen eigen risico

Total loss en diefstal van uw 
boot

Geen eigen risico

Schade die verhaald kan wor-
den op anderen, die voor de 
schade aansprakelijk zijn

Geen eigen risico

Schade die wij gedeeltelijk 
hebben verhaald op anderen, 
die voor de schade aansprake-
lijk zijn 

In verhouding tot 
het percentage 
dat verhaald kan 
worden

Overige schade Het standaard 
eigen risico dat op 
uw polisblad staat

4.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?

Geen	maatregelen	genomen	om	schade	te	
voorkomen
4.1 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan, 
doordat u niet de juiste maatregelen heeft genomen 
om uw boot te beveiligen. In de verplichtingen kunt u 
lezen wat die maatregelen zijn.

Ondeskundige	reparatie
4.2 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt 
is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde 
werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie 
van uw boot.

4.3 Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is 
doordat een gas- of elektriciteitsinstallatie of -leiding 
door een particulier niet goed is aangebracht, of 
onvoldoende is onderhouden. 

Waardevermindering	en	financieel	nadeel
4.4 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies 
door waardevermindering van uw boot of voor een 
financieel nadeel doordat u uw boot niet meer kunt 
gebruiken.

5.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Schadebedrag
5.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te 
laag? Dan mag u zelf een deskundige kiezen, die 
overleg moet hebben met onze deskundige. Als 
deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, benoemen zij samen een derde 
deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor 
u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van 
beide taxaties.

5.2 De kosten van u en uw deskundige en van de 
eventuele derde deskundige vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding 
betalen.

Uitbetaling
5.3 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle 
gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 
schade te beoordelen.

Reparatiekosten	en	schadebedrag
5.4 Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

Controle-inspectie
5.5 U kunt ons vragen om de reparatie van een 
schade te controleren. Een door ons benoemde 
deskundige onderzoekt dan of de schade goed is 
gerepareerd.
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Noodreparatie	
5.6 U heeft het recht om tot maximaal een bedrag 
van € 350,- een noodreparatie aan uw boot te laten 
uitvoeren. U moet dit ons dan zo snel mogelijk 
laten weten en ons de gespecificeerde nota van de 
reparateur sturen.

6.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?	

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Gasinstallatie
6.1 Als er een gasinstallatie aan boord is, bent u 
verplicht de gasslangen voor de hierop vermelde 
einddatum te vervangen. 

Onderzoek	voor	reparatie
6.2 U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven 
om de schade aan uw boot te onderzoeken. Ons 
onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw boot 
repareert of vervangt.

7.	BEGRIPPENLIJST	

Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min 
een bedrag voor veroudering of slijtage.

Deskundige: een deskundige die is aangesloten bij 
een erkende expertiseorganisatie.

Nieuwwaarde: Het bedrag dat u nodig heeft om 
een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van 
dezelfde soort en kwaliteit als het oude voorwerp.

Diefstal	Boot	(indien	van	
toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Diefstal Boot staan 
de afspraken die u met ons maakt als u een dekking 
voor Diefstal bij uw Bootverzekering afsluit. Deze 
voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene 
Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze 
Bootverzekering. De dekking van deze voorwaarden 
is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u 
hier premie voor heeft betaald.

1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Diefstal
1.1 U bent verzekerd voor diefstal, verduistering en 
vermissing van uw boot, joy-varen met uw boot en 
braakschade aan uw boot. 

Schade	aan	uw	boot
1.2 Wij vergoeden ook de schade aan uw boot die is 
ontstaan in de tijd dat uw boot was gestolen.

Diefstalpreventiemateriaal
1.3 Het materiaal om diefstal van uw boot te 
voorkomen, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd slot 
en/of een goedgekeurde wielklem, is meeverzekerd 
tegen dezelfde gebeurtenissen als uw boot.

Aanvullende	dekking	
1.4 Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook 
verzekerd:
-   veranderingen of bewerkingen die u in, op of 

aan de standaarduitvoering van uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft;

-   toevoegingen die u in, op of aan uw boot heeft 
aangebracht, als de waarde van uw boot daarna 
binnen het verzekerde bedrag blijft.

2.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Vaststelling	van	de	waarde	van	uw	boot	
2.1 Wij stellen de waarde van uw boot vast als in de 
tabel hierna.
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2.2 U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag

Na de 12e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u 

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag

2.3 U heeft gekozen voor 3 jaar nieuwwaarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de nieuwwaarde tot 110% 
van het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de dag van aflevering 
van de boot aan u

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.4 U heeft gekozen voor 3 jaar vaste waarde

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

het verzekerde bedrag

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

de dagwaarde tot maxi-
maal het verzekerde 
bedrag 

2.5 U heeft gekozen voor vaste taxatie volgens 
artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment	van	de
schade

Dan	is	de	waarde	van	uw	
boot

1e t/m 36e maand 
na de datum op uw 
polisblad

de getaxeerde waarde

Na de 36e maand na 
de datum op uw polis-
blad

Als er geen taxatie plaats 
vindt: de dagwaarde tot 
maximaal het verzekerde 
bedrag 

2.6 In alle overige gevallen is de waarde van uw 
boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde 
bedrag.

Vaststellen	van	de	waarde	van	de	
buitenboordmotor
2.7  Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor 
als volgt vast:

2.8 Als de buitenboordmotor niet ouder is dan 1 jaar: 
de nieuwwaarde. Als de buitenboordmotor ouder dan 
1 jaar is: de waarde volgens de tabel hieronder.

Moment	van	de	schade Dan	is	de	waarde	van	
uw	buitenboordmotor
(%	van	de	nieuw-
waarde)

Het eerste jaar (na 
31 december van het 
bouwjaar van de buiten-
boordmotor)

100%

Het 2e jaar 85%

Het 3e jaar 77%

Het 4e jaar 69%

Het 5e jaar 62%

Het 6e jaar 55%

Het 7e jaar 50%

Het 8e jaar 45%

Het 9e jaar 40%

Het 10e jaar 37%

Het 11e jaar 33%

Het 12e jaar 30%

Het 13e jaar 27%

Het 14e jaar en verder 25%

2.9 Voor een buitenboordmotor 
-   tot en met 25 pk (18,4 kW) en
-   die niet ouder is dan 36 maanden en 
-   waarvan u de eerste eigenaar bent, 
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening 
van de vergoeding. 
Na de eerste 36 maanden geldt de afschrijving 
volgens de tabel hiervoor.

2.10	Om de ouderdom van de buitenboordmotor 
vast te stellen gaan wij uit van 31 december van het 
bouwjaar van de buitenboordmotor.

Vergoeding	van	de	schade
Diefstal van uw boot 
2.11 Is uw boot gestolen? Dan vergoeden wij de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1.

Total loss
2.12 Kan uw boot niet meer gerepareerd worden? 
Of zijn de reparatiekosten meer dan de door ons 
vastgestelde waarde van uw boot? Dan vergoeden 
wij de waarde zoals we die hebben vastgesteld 
volgens de tabel in artikel 2.1. De waarde van de 
restanten trekken wij van de schadevergoeding af.
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Schade, ontstaan in de tijd dat de boot was 
gestolen
2.13 Is uw boot beschadigd, maar niet total loss? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten tot maximaal de 
waarde zoals we die hebben vastgesteld volgens de 
tabel in artikel 2.1. 
Bij vervanging passen wij een aftrek toe op de 
vervangingskosten wegens slijtage of veroudering 
van het vervangen onderdeel.

Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot op basis 
van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is 
verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast 
voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage.

2.14 Als u de schade aan uw boot binnen 6 maanden 
laat repareren, vergoeden wij ook de BTW.

Diefstalpreventiemateriaal
2.15 Wordt uw diefstalpreventiemateriaal 
beschadigd of gestolen? Dan vergoeden wij de 
vervangingskosten tot maximaal € 500,-.

Bewaking	en	vervoer
2.16 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor bewaking en vervoer van de verzekerde 
boot, naar de dichtstbijzijnde reparateur die de 
schade kan repareren.

Lichting	en	opruiming
2.17 Wanneer er sprake is van een verzekerde 
gebeurtenis vergoeden wij ook de noodzakelijke 
kosten voor lichting en opruiming van de  verzekerde 
boot.

Extra	vervoerskosten	
2.18 U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten 
die u moet maken in verband met een verzekerde 
gebeurtenis. 
Wij vergoeden de kosten met een maximum van 
€ 250,- per gebeurtenis.
 
3.	EIGEN	RISICO

3.1 Op uw polisblad staat het eigen risico dat u heeft 
gekozen. Dat is het afgesproken deel van een schade 
dat u zelf moet betalen. Dit trekken we af van de 
vergoeding.

Standaard
eigen	risico

Hulpverlening, telefoonkosten, 
hulploon, bergloon en 
aansprakelijkheid

Geen eigen risico

Total loss en diefstal van uw 
boot

Geen eigen risico

Schade die verhaald kan wor-
den op anderen, die voor de 
schade aansprakelijk zijn

Geen eigen risico

Schade die wij gedeeltelijk 
hebben verhaald op anderen, 
die voor de schade aansprake-
lijk zijn 

In verhouding tot 
het percentage 
dat verhaald kan 
worden

4.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	VERGOEDING?
 
Geen	maatregelen	genomen	om	diefstal	te	
voorkomen
4.1 Wij vergoeden geen diefstal die mogelijk is 
gemaakt, doordat u niet de juiste maatregelen 
heeft genomen om uw boot te beveiligen. In de 
verplichtingen kunt u lezen wat die maatregelen zijn.

Slijtage
4.2 Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door 
normaal gebruik van uw boot. Zoals door roest, 
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, 
verrotting en chemische aantasting.

Weersinvloeden
4.3 Wij vergoeden geen schade door langzaam 
inwerkende invloeden van milieu of weer. Zoals 
bijvoorbeeld roest of rotting. Behalve als de langzame 
inwerking is begonnen door een plotselinge hevige 
vorm van verontreiniging, waarvan u de gevolgen 
niet kon voorkomen.

Openbare	weg
4.4 Als uw open boot of delen hiervan op de 
openbare weg, of op een afstand van minder 
dan 15 meter van de openbare weg is gestald of 
achtergelaten, vergoeden wij schade door diefstal en 
de gevolgen hiervan alleen als:
-   uw boot direct voor of achter het huis in het water 

ligt of;
-   u uw boot gestald heeft op een afgesloten terrein 

of;
-   u uw boot gestald heeft in een afgesloten ruimte 

of;
-   u uw boot heeft achtergelaten in een bewaakte 

jacht-haven of; 
-   u uw boot tijdens een vaartocht maximaal 24 uur 

heeft achtergelaten of;
-   u uw boot maximaal 48 uur buiten het water 
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heeft geplaatst en er zicht is op uw boot vanuit de 
woning of;

-   u een korte stop maakt tijdens het reizen met uw 
boot op uw boottrailer of;

-   u van uw boot beroofd wordt.

Waardevermindering	en	financieel	nadeel
4.5 U krijgt geen vergoeding voor schade of verlies 
door waardevermindering van uw boot of voor een 
financieel nadeel doordat u uw boot niet meer kunt 
gebruiken.

5.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Schadebedrag
5.1 Vindt u het vastgestelde schadebedrag te 
laag? Dan mag u zelf een deskundige kiezen, die 
overleg moet hebben met onze deskundige. Als 
deze twee deskundigen het niet eens worden over 
het schadebedrag, benoemen zij samen een derde 
deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor 
u en voor ons bindend vast, binnen de grenzen van 
beide taxaties.

5.2 De kosten van u en uw deskundige en van de 
eventuele derde deskundige vergoeden wij als u 
gelijk krijgt en wij een aanvullende vergoeding 
betalen.

Uitbetaling
5.3 Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle 
gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om de 
schade te beoordelen.

Bij	diefstal
5.4 Is uw boot gestolen? Dan heeft u recht op 
schadevergoeding vanaf 30 dagen na de datum van 
aangifte bij politie. Dit geldt alleen wanneer geen 
onderzoek meer plaatsvindt door de politie en/of een 
andere partij die wij hebben aangewezen. Ook mag 
er geen (straf)procedure lopen in verband met de 
vermissing of diefstal.

U krijgt een schadevergoeding als u: 
-   de eigendom van uw boot/boottrailer aan ons 

overdraagt; en 
-   alle delen van het kenteken- of registratiebewijs; 

en 
-   het overschrijvingsbewijs (als dat is afgegeven 

voor uw boot/boottrailer) en 
-   de sleutels van uw boot/boottrailer aan ons geeft 

of aan een andere partij die wij aanwijzen. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is 
het eigendom nog niet aan ons overgedragen? Dan 
vergoeden wij de schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was. 

Wordt uw boot/boottrailer teruggevonden en is de 
eigendom door u al aan ons overgedragen en heeft 
u een vergoeding ontvangen? Dan mag u uw boot/
boottrailer terugnemen. U moet dan wel eerst de 
schadevergoeding die wij u betaald hebben, aan ons 
terugbetalen. De schade aan uw boot/boottrailer die 
is ontstaan in de tijd dat uw boot/boottrailer gestolen 
was, mag u ervan aftrekken.

Reparatiekosten	en	schadebedrag
5.5 Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

Controle-inspectie
5.6 U kunt ons vragen om de reparatie van een 
schade te controleren. Een door ons benoemde 
deskundige onderzoekt dan of de schade goed is 
gerepareerd.

Noodreparatie	
5.7 U heeft het recht om tot maximaal een bedrag 
van € 350,- een noodreparatie aan uw boot te laten 
uitvoeren. U moet dit ons dan zo snel mogelijk 
laten weten en ons de gespecificeerde nota van de 
reparateur sturen.

6.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?	

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op hulp of vergoeding van 
schade en kosten.

Maatregelen	om	diefstal	te	voorkomen`
Goedgekeurde sloten
6.1 De door u gebruikte sloten en andere 
beveiligingsmiddelen moeten goedgekeurd zijn. Een 
overzicht hiervan kunt u vinden op onze website: 
www.europeesche.nl. U kunt het overzicht ook bij ons 
opvragen. 
 
Buitenboordmotor
6.2 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
knevels: uw buitenboordmotor moet beveiligd zijn 
met een goedge-keurd buitenboordmotorslot. U 
moet de aankoopnota en het sleutelnummer van het 
goedgekeurde buitenboord-motorslot op ons verzoek 
aan ons doorgeven.

6.3 Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met 
bouten door de spiegel: uw buitenboordmotor moet 
beveiligd zijn met een goedgekeurd moerslot.

Staartstuk (hekdrive)
6.4 het staartstuk van uw hekdrive moet beveiligd 
zijn met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.
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Volgboten en open boten
6.5  Volgboten en open boten moeten zijn beveiligd 
met een goedgekeurde ketting/kabel met 
goedgekeurd slot.

Losse zaken en apparatuur
6.6 Bij het verlaten van uw boot moeten losse zaken 
van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte 
opgeborgen worden.

6.7 Buiten het vaarseizoen moet nautische en 
audiovisuele apparatuur van boord worden 
verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in 
redelijkheid niet van verzekerde kan worden 
verlangd. 

Aangifte	doen	
6.8 Bij schade door diefstal of verlies van uw boot 
moet u direct aangifte doen bij de politie in de plaats 
waar de schade plaatsvond. Is aangifte daar niet 
mogelijk? Dan moet u dit alsnog doen bij de eerste 
mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van 
deze aangifte(n) moet u ons toesturen. 

Onderzoek	voor	reparatie
6.9 U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven 
om de schade aan uw boot te onderzoeken. Ons 
onderzoek moet plaatsvinden voordat u uw boot 
repareert of vervangt.

7.	BEGRIPPENLIJST	

Afgesloten	ruimte: een ruimte met muren en een 
dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder 
de sleutel van dit slot kan niemand die ruimte 
binnengaan.

Afgesloten	terrein: een terrein dat rondom is 
afgesloten met een hekwerk. Zonder een sleutel die 
toegang geeft tot dit terrein kan niemand op het 
terrein komen.

Beroofd	worden: u wordt beroofd als uw boot 
gestolen wordt ondanks dat u of een andere 
verzekerde hierbij aanwezig bent en de diefstal 
probeert te voorkomen.

Bewaakte	jachthaven: een jachthaven met een 
havenmeester.

Dagwaarde: De nieuwwaarde van het voorwerp min 
een bedrag voor veroudering of slijtage.

Deskundige: een deskundige die is aangesloten bij 
een erkende expertiseorganisatie.

Korte	stop: een korte pauze, zoals een rust- of 
eetpauze, op de heenreis naar of de terugreis van de 
plaats van bestemming of tijdens een doorreis.

Nieuwwaarde: Het bedrag dat u nodig heeft om 
een nieuw voorwerp te kopen. Het voorwerp is van 
dezelfde soort en kwaliteit als het oude voorwerp.

Openbare	weg: alle voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen of paden met inbegrip van de 
daarin liggende bruggen en duikers en de tot die 
wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 
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Rechtsbijstand	Boot	(indien	van	
toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand Boot 
staan de afspraken die u met ons maakt als u een 
dekking voor rechtsbijstand bij uw Bootverzekering 
afsluit. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op onze 
Algemene Contractvoorwaarden en de voorwaarden 
van onze Bootverzekering. De dekking van deze 
voorwaarden is alleen geldig als deze op het 
polisblad staat en u hier premie voor heeft betaald.

Wij hebben voor deze verzekering een overeenkomst 
gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V.
DAS is de uitvoerder en verleent rechtsbijstand.

1.	WIE	ZIJN	ER	VERZEKERD?
 
1.1 Verzekerd zijn:
-   U als verzekeringnemer
-   de schipper en andere opvarende(n) die met 

uw toestemming van de op de bootverzekering 
verzekerde boot gebruik maken. 

-   Uw nabestaanden, als u overlijdt door 
een gebeurtenis waarvoor u op deze 
rechtsbijstandverzekering verzekerd bent. De 
rechtsbijstand bestaat dan uit het opeisen van een 
vergoeding voor de kosten van levensonderhoud 
en de begrafeniskosten, zoals genoemd in art. 
6:108 van het Burgerlijk Wetboek.

2.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

Juridische	meningsverschillen
2.1 U bent als particulier verzekerd voor 
rechtsbijstand bij  juridische meningsverschillen. Dus 
niet als het meningsverschil te maken heeft met het 
bedrijfsmatig exploiteren van de verzekerde boot. 
Deze meningsverschillen  moeten zijn voortgekomen 
uit een gebeurtenis die verband houdt met:
-   deelname aan het waterverkeer met de op de 

bootverzekering verzekerde boot / boottrailer; 
-   het bezit, onderhoud of vervanging van de op de 

bootverzekering verzekerde boot / boottrailer.

2.2 U heeft alleen recht op rechtsbijstand als de 
gebeurtenis, het juridisch meningsverschil en 
de daaruit voortkomende eigen behoefte aan 
rechtsbijstand:
-   zich voordoen tijdens de looptijd van de 

verzekering; en
-   bij de aanvang van de dekking van de verzekering 

door u redelijkerwijs niet kon worden voorzien

2.3 Heeft de gebeurtenis waardoor het juridische 
menings-verschil ontstaan is, plaatsgevonden voor 

de looptijd van de verzekering? En u was niet van die 
gebeurtenis op de hoogte, of kon daarvan niet op de 
hoogte zijn? Dan kunt u toch rechtsbijstand krijgen. 
DAS kan u vragen aan te tonen dat u niet van de 
gebeurtenis op de hoogte was of kon zijn.

2.4 Meerdere juridische meningsverschillen die 
voortkomen uit één gebeurtenis, worden gezien als 
één juridisch meningsverschil.

2.5 Als u een meningsverschil heeft rond een contract 
kunt u alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als 
het belang van de zaak minimaal € 125,- is.

3.	WAAR	BENT	U	VERZEKERD?
 
3.1 U bent in het verzekeringsgebied van uw 
bootverzekering, zoals vermeld op het polisblad, 
verzekerd voor juridische meningsverschillen over: 
-   aan u toegebrachte schade
-   in een tegen u aangespannen strafzaak
-   een sleep- of reparatie overeenkomst

3.2 U bent in Nederland verzekerd voor alle overige 
juridische meningsverschillen. 
Voor alle gevallen geldt dat u alleen verzekerd bent 
als de rechter van het betreffende land bevoegd is en 
het recht van dat land van toepassing is.

4.	WAT	KRIJGT	U	VERGOED?

Rechtsbijstand	in	natura
4.1 U krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat 
u hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand 
door de deskundigen van DAS.

Kosten
Kosten deskundigen DAS
4.2 De kosten van de deskundigen van DAS worden 
volledig vergoed. 

Externe	kosten	
4.3 DAS vergoedt tot maximaal € 25.000,- per 
juridisch meningsverschil de volgende externe 
kosten:
-   de kosten van de externe deskundigen die DAS 

inschakelt;
-   de kosten van getuigen die u van de rechter moet 

betalen;
-   uw deel van de kosten voor de mediator die DAS 

inschakelt;
-   de proceskosten die u moet betalen;
-   de noodzakelijke reis- en verblijfkosten die u in 

overleg met DAS maakt, omdat een buitenlandse 
rechter eist dat u persoonlijk aanwezig bent of 
als de ingeschakelde advocaat uw aanwezigheid 
dringend wenst;

-   de kosten die te maken hebben met de ten 
uitvoerlegging  van een vonnis.
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Waarborgsom
4.4 U bent verzekerd tot maximaal € 12.500,- voor 
het voorschieten van een waarborgsom die nodig is 
voor uw vrijlating, voor de teruggave van uw spullen, 
waaronder uw vaarbewijs, of om een beslag op uw 
spullen op te heffen.
Dit voorschot moet zo spoedig mogelijk maar in ieder 
geval binnen 1 jaar, terugbetaald worden aan DAS.

Onvermogen	andere	partij	om	te	betalen	bij	
verhaal
4.5 Lukt het niet schade aan de boot te verhalen op 
de andere partij omdat deze niet kan betalen? Dan 
vergoedt DAS deze schade tot maximaal € 750,- als 
de schade minimaal € 125,- bedraagt en het gevolg 
is van een onrechtmatige daad.

Te	laag	financieel	belang
4.6 Is het belang van de zaak niet groot genoeg 
om (nog) kosten van rechtsbijstand te maken? Dan 
verleent DAS geen rechtsbijstand (meer). U krijgt dan 
een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak

5.	WANNEER	KRIJGT	U	GEEN	RECHTSBIJSTAND?

Wachttijd
5.1 Heeft u de rechtsbijstanddekking pas afgesloten? 
Dan moet u rekening houden met een wachttijd. 
DAS verleent geen rechtsbijstand als het juridische 
meningsverschil speelt binnen 3 maanden na de 
ingangsdatum van deze dekking.

5.2 In 2 situaties heeft u geen wachttijd en kunt u 
dus direct rechtsbijstand krijgen:
-   als de rechtsbijstanddekking direct aansluit op een 

vergelijkbare verzekering waarmee u hetzelfde 
recht op rechtsbijstand had;

-   als u bij het afsluiten van de rechtsbijstanddekking 
niet kon voorzien dat dit juridisch meningsverschil 
zou ontstaan. DAS kan u vragen dit aan te tonen.

Premie	niet	betaald
5.3 U krijgt geen rechtsbijstand als u de premie niet 
heeft betaald.

Tweedehands	boot
5.4 Als u de verzekerde boot tweedehands heeft 
gekocht en er ontstaat een juridisch meningsverschil 
met de verkoper heeft u geen recht op rechtsbijstand. 
Behalve als de verkoper een officiële dealer is en er 
een schriftelijke garantie bij de boot is geleverd.

Fiscale	geschillen
5.5 Voor geschillen met de Belastingdienst over 
heffingen, retributies, invoerrechten en dergelijke 
krijgt u geen rechtsbijstand.

Geschillen	rond	exploitatie
5.6	Houdt het juridisch meningsverschil verband met 
het exploiteren van de boot, zoals verhuur, betaald 
personen- of vrachtvervoer, les, etc? Dan krijgt u 
geen rechtsbijstand.

Te	late	melding	van	het	meningsverschil
5.7 Als u het meningsverschil zo laat bij DAS meldt 
dat DAS meer kosten of inspanningen moet maken 
om rechtsbijstand te kunnen verlenen, dan heeft u 
het recht op rechtsbijstand verspeeld.
Als u het meningsverschil meer dan 12 maanden 
na het ontstaan van het geschil meldt bij DAS, dan 
verleent DAS geen rechtsbijstand meer.

Opzet
5.8 Vertelt u niet de waarheid? Bent u niet volledig 
over een schade, een ongeval of een gebeurtenis? Of 
pleegt u fraude? Dan krijgt u geen rechtsbijstand. Ook 
niet als een ander dit voor u doet.

5.9 U krijgt geen rechtsbijstand als u met opzet iets 
heeft gedaan, heeft nagelaten, of heeft geaccepteerd 
met de bedoeling om rechtsbijstand te krijgen of 
voordeel te halen.

Meningsverschil	met	DAS
5.10 Heeft u een juridisch meningsverschil met DAS? 
Of gaat het juridisch meningsverschil over de uitleg 
of uitvoering van deze voorwaarden? Dan verleent 
DAS geen rechtsbijstand. Krijgt u gelijk in een 
onherroepelijk vonnis, dan vergoedt DAS de redelijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand alsnog. 

Onbevoegd	besturen
5.11 Houdt het juridisch meningsverschil verband 
met het onbevoegd besturen van de boot? Dan krijgt 
u geen rechtsbijstand, behalve:
-   als de strafzaak niet gaat om het onbevoegd 

besturen; of
-   als u niet wist en redelijkerwijs ook niet kon 

weten dat de bestuurder niet bevoegd was om de 
verzekerde boot te besturen. 

Instaan	voor	anderen	of	vorderingen	van	anderen
5.12 U krijgt geen rechtsbijstand bij juridische 
menings-verschillen, die zijn ontstaan doordat u 
instaat voor verplichtingen van anderen of doordat 
een vordering of verplichting van een ander op u is 
overgegaan.

Door	u	gepleegde	onrechtmatige	daad
5.13 U krijgt geen rechtsbijstand als u zich wilt 
verweren omdat iemand u aansprakelijk stelt voor de 
schade die u heeft toegebracht door onrechtmatig te 
handelen.
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Natuurramp,	molest,	sabotage,	atoomkernreacties
5.14 U krijgt geen rechtsbijstand bij rechtsproblemen 
die een gevolg zijn van een natuurramp, molest of 
sabotage.

5.15 U krijgt geen rechtsbijstand bij rechtsproblemen 
die zijn ontstaan door atoomkernreacties. Er zijn 2 
uitzonderingen:
-   als de atoomkernreacties te maken hebben 

met radioactieve nucliden (een nuclide is een 
atoomsoort) buiten een kerninstallatie. En als 
deze nucliden bestemd zijn voor industriële, 
commerciële, landbouwkundige, medische, 
onderwijskundige of wetenschappelijke doelen of 
niet-militaire beveiligingsdoelen;

-   als de overheid een vergunning heeft gegeven 
voor het maken, gebruiken, opslaan en zich 
ontdoen van radioactieve stoffen.

U krijgt alleen een vergoeding als er volgens de wet 
niemand anders voor de schade aansprakelijk is. Dat 
staat in de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 
(Staatsblad 1979 – 225). Onder kerninstallatie 
verstaan we een kerninstallatie in de zin van deze 
wet of aan boord van een schip.

6.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?	

DAS	
6.1 Wij hebben voor deze verzekering een 
overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse 
Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.. 
DAS is de uitvoerder en verleent rechtsbijstand. U 
krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat u 
hulpverlening krijgt in de vorm van rechtsbijstand 
door de deskundigen van DAS.

Verlenen	van	rechtsbijstand
Haalbaarheid
6.2 DAS informeert u over de haalbaarheid van uw 
zaak en overlegt met u over de aanpak. DAS kan ook 
besluiten de verlening van rechtsbijstand (voor een 
deel) over te dragen aan een deskundige die niet 
bij DAS werkt. Zo iemand noemen we een externe 
deskundige. U machtigt DAS om opdrachten namens 
u te geven.

6.3 Is er geen redelijke kans (meer) om het 
gewenste resultaat te bereiken? Dan verleent DAS 
geen rechtsbijstand (meer).

Andere betrokkenen
6.4 Zijn er behalve u ook andere betrokkenen die 
actie (willen) voeren? Dan zijn er naar keuze van DAS 
3 mogelijkheden:
-   een deskundige van DAS verleent rechtsbijstand;
-   DAS schakelt één externe deskundige in die aan 

alle betrokkenen samen rechtsbijstand verleent; 
of

-   DAS vergoedt uw evenredige deel in de totale 
rechtsbijstandkosten van alle betrokkenen.

DAS of advocaat verleent rechtsbijstand
6.5 DAS verleent zelf rechtsbijstand of besteedt dit 
uit aan een advocaat, naar keuze van DAS. In de 
volgende gevallen mag u zelf één advocaat kiezen:
-   als bijstand door een advocaat in een 

gerechtelijke of administratieve procedure 
verplicht is;

-   als er sprake is van een belangenconflict. Zie 
hiervoor artikel 6.8.

6.6 Dient uw zaak in Nederland, dan kunt u alleen 
een advocaat kiezen die in Nederland is ingeschreven 
of kantoor houdt. Dient uw zaak in het buitenland, 
dan moet de advocaat bij het gerecht in dat land zijn 
ingeschreven. In alle andere gevallen kiest DAS de 
advocaat.

Schade door terrorisme
6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens 
het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse 
herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden 
N.V. De volledige tekst van dit Protocol vindt u op 
www.terrorismeverzekerd.nl of op onze website. Of 
bel ons voor een papieren versie.

Belangenconflict
6.8 Het komt voor dat beide partijen in een juridisch 
meningsverschil recht hebben op rechtsbijstand 
door DAS. Dan is er een belangenconflict. Wat er dan 
gebeurt, hangt af van de situatie:
-   is het een meningsverschil tussen u en een van 

de andere verzekerden op dezelfde verzekering? 
Dan krijgt alleen u rechtsbijstand van DAS;

-   is het een meningsverschil tussen 2 andere 
verzekerden op dezelfde verzekering? Dan geeft 
DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekerde die u 
aanwijst;

-   is het een meningsverschil tussen 2 verzekerden 
op 2 verschillende verzekeringen? Dan hebben 
beide verzekerden recht op rechtsbijstand door 
een advocaat naar eigen keuze.

Geschillenregeling
6.9 Bent u het niet eens met DAS over de 
haalbaarheid van uw zaak? Of over de manier waarop 
DAS uw zaak behandelt? Dan kunt u DAS schriftelijk 
vragen om dit verschil van mening voor te leggen 
aan een advocaat naar uw keuze.
Deze advocaat krijgt alle informatie en stukken over 
het verschil van mening. Ook kan hij u vragen naar 
uw standpunt. Vervolgens geeft de advocaat zijn 
oordeel. Aan dit oordeel moet DAS zich houden. DAS 
betaalt de kosten van de advocaat. Deze kosten staan 
los van het maximumbedrag waarvoor u verzekerd 
bent.
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6.10 Bent u het niet eens met het oordeel van de 
advocaat, dan kunt u de behandeling van uw zaak 
voor eigen rekening en risico voortzetten. Krijgt u in 
een onherroepelijk vonnis helemaal of voor een deel 
gelijk, dan vergoedt DAS alsnog de redelijk gemaakte 
kosten van rechtsbijstand tot maximaal het bedrag 
waarvoor u verzekerd bent .

6.11	Als DAS de behandeling overdraagt aan een 
externe deskundige, mag dat niet de advocaat zijn 
die het oordeel heeft gegeven en ook niet een 
kantoorgenoot van die advocaat.

6.12 Het recht om een verschil van mening voor te 
leggen aan een rechter verjaart 1 jaar nadat DAS haar 
standpunt schriftelijk aan u bekendmaakte.

6.13 Deze geschillenregeling geldt niet voor 
juridische meningsverschillen die u hebt met een 
advocaat of met een externe deskundige. 

Aansprakelijkheid
6.14 Deskundigen van DAS zijn aansprakelijk 
voor schade die zij maken door het verlenen 
van rechtsbijstand tot het bedrag dat in hun 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering staat. Een 
kopie van de verzekering met de voorwaarden kunt u 
inzien bij DAS.

6.15 Wij en DAS zijn niet aansprakelijk voor schade 
die ontstaat door het werk van een externe 
deskundige die DAS heeft ingeschakeld.

Klachtenregeling	rechtsbijstandverlening
6.16 Als u een klacht heeft over de wijze van 
verlening van rechtsbijstand door DAS kunt een 
klacht indienen bij DAS (Postbus 23000, 1100 DM 
Amsterdam)
Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld? Leg 
dan uw klacht voor aan de Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 
2509 AG Den Haag. Of bel: 0900-355 22 48. Doe dit 
binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie 
van DAS heeft gekregen. 
Als u geen gebruik wilt maken van deze klachten-
behandelingsmogelijkheden, kunt u het geschil 
voorleggen aan de bevoegde rechter. 

7.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?

Schade	melden
7.1	U vraagt DAS zo snel mogelijk na de gebeurtenis 
om rechtsbijstand. Het telefoonnummer vindt 
u op het polisblad. Doet u dit niet op tijd, dan 
kan dat gevolgen hebben voor het verlenen van 
rechtsbijstand. Bij een melding na 12 maanden krijgt 
u sowieso geen rechtsbijstand meer.

Medewerking	verlenen
7.2 Wij vragen u om mee te werken. Dus:
-   u volgt aanwijzingen van DAS en de deskundigen 

die zij hebben ingeschakeld op;
-   u verleent uw volledige medewerking aan de 

afhandeling van de schade en onderzoeken;
-   u machtigt DAS om alle stukken over uw zaak te 

bekijken;
-   u toont de omvang van het juridisch 

meningsverschil en het (financieel) belang aan als 
DAS dat van u vraagt;

-   u werkt mee in een strafzaak als DAS dat van u 
vraagt;

-   u verleent alle medewerking (of draagt uw 
rechten op DAS over) om de gemaakte kosten op 
derden te verhalen;

-   u doet niets wat onze belangen schaadt;
-   u doet alles wat u redelijkerwijs kunt doen om 

schade te voorkomen of te verminderen.

7.3 Als u geld ontvangt voor kosten die DAS u heeft 
voorgeschoten, dan betaalt u dit na ontvangst 
terug aan DAS. Dat geldt ook voor proceskosten die 
u volgens een onherroepelijk vonnis ontvangt en 
buitengerechtelijke kosten die aan u worden betaald.

7.4 DAS kan u vragen aan te tonen dat er een 
juridisch meningsverschil is. U moet dan een 
deskundige een rapport laten maken waaruit blijkt 
wat de feitelijke gevolgen van de gebeurtenis zijn, 
wat de oorzaak is en wie de veroorzaker is van het 
juridisch meningsverschil. Heeft u na dit rapport recht 
op rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS uiteraard de 
kosten van het rapport.

8.	BEGRIPPENLIJST

DAS: DAS Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij N.V.

Gebeurtenis: De gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen die redelijkerwijs moet 
worden gezien als de oorzaak van het juridisch 
meningsverschil.

Rechtsbijstand: Het behartigen van uw juridische 
belangen wanneer u een juridisch meningsverschil 
heeft met één of meerdere andere partijen. Wij doen 
dat bijvoorbeeld door:
-   u te adviseren over uw rechtspositie en de 

haalbaarheid van uw zaak;
-   u te verdedigen bij (strafrechtelijke) vorderingen;
-   namens u verzoekschriften en bezwaarschriften in 

te dienen en te verdedigen;
-   beschikkingen of rechterlijke uitspraken uit te 

voeren;
-   de kosten van rechtsbijstand te vergoeden of voor 

te schieten.
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Molest:
-   binnenlandse onlusten: georganiseerde 

gewelddadige handelingen op verschillende 
plaatsen binnen een staat;

-   burgeroorlog: een gewelddadige strijd tussen 
meerdere inwoners van een zelfde staat;

-   gewapend conflict: als staten of georganiseerde 
partijen elkaar (of de een de ander) bestrijden 
met wapens of militaire machtsmiddelen, en ook 
een gewapend optreden van een Vredesmacht 
der Verenigde Naties;

-   muiterij: een georganiseerde gewelddadige 
beweging van leden van de gewapende macht, 
die is gericht tegen het gezag waaronder zij 
gesteld zijn;

-   oproer: een georganiseerde plaatselijke 
gewelddadige beweging, gericht tegen het 
openbaar gezag;

-   opstand: georganiseerd gewelddadig verzet 
binnen een staat, gericht tegen het openbaar 
gezag.

Ongevallen	opvarenden	(indien	van	
toepassing)

In de Bijzondere Voorwaarden Ongevallen 
opvarenden Boot staan de afspraken die u met 
ons maakt als u een dekking voor ongevallen 
opvarenden bij uw Bootverzekering afsluit. Deze 
voorwaarden zijn een aanvulling op onze Algemene 
Contractvoorwaarden en de voorwaarden van onze 
Bootverzekering. De dekking van deze voorwaarden 
is alleen geldig als deze op het polisblad staat en u 
hier premie voor heeft betaald.
 

1.	WAARVOOR	BENT	U	VERZEKERD?

De hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen 
moeten hebben plaatsgevonden tijdens de looptijd 
van uw verzekering.

Ongevallen	aan	boord	van	uw	boot
1.1 U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit 
en overlijden door een ongeval van u en andere 
verzekerden tijdens een recreatief verblijf aan boord 
van uw boot. Dit geldt ook als u aan boord en van 
boord gaat.

Ongevallen	aan	boord	van	de	boot	van	iemand	
anders
1.2 U bent verzekerd voor een ongeval van u tijdens 
een recreatief verblijf aan boord van een andere 
boot.

1.3 Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis 
waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van 
buitenaf. Een arts moet het letsel vaststellen.

1.4 Onder een ongeval verstaan wij ook de volgende 
gebeurtenissen:
-   u krijgt ongewild een stof of voorwerp binnen 

waardoor u inwendig letsel of een vergiftiging 
oploopt. Allergenen of ziektekiemen horen niet bij 
de stoffen die wij bedoelen;

-   u wordt besmet of vergiftigd door een 
onvrijwillige val in water of een andere vaste of 
vloeibare stof. Of u gaat er zelf in om uzelf, een 
andere persoon of een dier te redden;

-   u loopt letsel op door bevriezing, verbranding, 
verdrinking, verstikking, zonnesteek, 
hitteberoerte, blikseminslag, elektrische 
ontladingen of bijtende stoffen;

-   u loopt letsel op door bijvoorbeeld verhongering, 
dorst, uitputting en zonnebrand veroorzaakt door 
een ramp;

-   u scheurt spieren of bindweefsel, of u loopt een 
verstuiking of een plotselinge ontwrichting op;

-   u krijgt complicaties of uw letsel verergert door 
de eerste hulp die u krijgt na het ongeval, of 
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door een noodzakelijke behandeling die u na het 
ongeval krijgt (op voorschrift) van een bevoegde 
arts;

-   u krijgt een wondinfectie of bloedvergiftiging door 
letsel dat u oploopt tijdens het ongeval;

-   u wordt besmet met HIV door een bloedtransfusie 
of een injectie met een besmette naald, tijdens 
een behandeling die wordt voorgeschreven 
en uitgevoerd door een bevoegde arts of 
verpleegkundige. Dit gebeurt in een door de 
bevoegde instanties erkend ziekenhuis. Het 
ongeval moet plaatsvinden tijdens de looptijd van 
uw verzekering.

2.	WAT	KRIJGT	U	UITGEKEERD?

Blijvende	invaliditeit
2.1 Wordt u door een ongeval blijvend invalide? 
En komt dat direct en alleen door dit ongeval? Dan 
krijgt u een uitkering voor blijvende invaliditeit. Krijgt 
u binnen 24 uur meer dan 1 ongeval? Dan krijgt 
u totaal maximaal 1x het verzekerde bedrag voor 
blijvende invaliditeit dat op uw polisblad staat.

De	hoogte	van	de	uitkering
2.2 Hoeveel u uitgekeerd krijgt, hangt af van het 
verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit dat op 
uw polisblad staat. En van welk letsel u heeft. Het 
verzekerde bedrag is van toepassing per gebeurtenis 
voor alle verzekerden tezamen.
In het volgende overzicht ziet u hoeveel wij uitkeren 
bij welk soort letsel. Daarbij gaan wij ervan uit dat u 
organen of lichaamsdelen helemaal verliest, of dat u 
ze niet meer kunt gebruiken.

Welk	letsel	heeft	u	of	een	
medeverzekerde?

Hoeveel	procent	van	
het	verzekerde
bedrag	krijgt	u?	

Ongeneeslijke totale krank-
zinnigheid, of ongeneeslik-
ke totale psychische storing 
door hersenletsel

100%

Verlies van het totale ge-
zichtsvermogen aan beide 
ogen

100%

Verlies van het totale 
gezichtsvermogen aan één 
oog

30%

Verlies van het totale 
gezichts vermogen aan één 
oog als u eerder van ons 
een uitkering heeft gekre-
gen voor verlies van het 
totale gezichtsvermogen 
van uw andere oog

70%

Verlies van het totale ge-
hoor aan beide oren

50%

Verlies van het totale ge-
hoor aan één oor

20%

Verlies van het totale ge-
hoor aan één oor als u eer-
der van ons een uitkering 
heeft gekregen voor verlies 
van het totale gehoor aan 
uw andere oor

30%

Verlies van het totale 
spraakvermogen

50%

Verlies van een long 25%

Verlies van een arm tot in 
het schoudergewricht

75%

Verlies van een arm tot in 
of boven het elleboogge-
wricht

70%

Verlies van een hand of 
arm beneden het elleboog-
gewricht

65%

Verlies van een duim 25%

Verlies van een wijsvinger 15%

Verlies van een middelvin-
ger

12%

Verlies van een ringvinger 
of een pink

10%

Verlies van alle vingers van 
een hand

65%

Verlies van een been tot in 
het heupgewricht

75%

Verlies van een been tot in
of boven het kniegewricht

50%

Verlies van een voet of 
been beneden het kniege-
wricht

50%

Verlies van een grote teen 10%

Verlies van een van uw 
andere tenen

5%

Verlies van uw totale na-
tuurlijke gebit

20%

Verlies van de reuk of de 
smaak.

5%

2.4 Verliest u een orgaan of lichaamsdeel of het 
gebruiks-vermogen ervan gedeeltelijk? Dan krijgt u 
een deel van het percentage uitgekeerd. Wij houden 
daarbij de verhouding aan van het gedeeltelijke 
verlies tot het totale verlies.
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2.5	Wordt u blijvend invalide door een ongeval, maar 
staat uw letsel niet in het overzicht? Dan beoordelen 
wij hoe invalide u bent. En welke uitkering u krijgt.

2.6 Bent u al invalide? En verergert dat door een 
ongeval? Dan kijken wij naar hoe invalide u was vóór 
het ongeval en hoe invalide u bent ná het ongeval. 
Wij gaan uit van de uitkering die u zou krijgen ná het 
ongeval. En trekken daarvan een bedrag af voor uw 
invaliditeit van vóór het ongeval.

2.7 Verliest u een deel van uw blijvende natuurlijke 
gebit? En kunt u dus sommige tanden of kiezen 
nog wel gebruiken? Dan krijgt u een deel van het 
percentage uitgekeerd. Bij de berekening van uw 
uitkering gaan wij er dan vanuit dat u 32 tanden en 
kiezen van uzelf had.

2.8 Wordt u besmet met HIV? Door een 
bloedtransfusie of door een injectie met een 
besmette naald? En tijdens een behandeling die 
wordt voorgeschreven en uitgevoerd door een 
bevoegde arts of verpleegkundige? En gebeurt dat 
bovendien in een door de bevoegde instanties erkend 
ziekenhuis? Dan krijgt u eenmalig een uitkering van           
€ 5.000.-

Wettelijke	rente
2.9 Als wij binnen 12 maanden na het ongeval nog 
niet hebben vastgesteld hoe invalide u bent, dan 
vergoeden wij ook de wettelijke rente. Dit doen wij 
vanaf de 366ste dag na het ongeval.
Meldt u het ongeval pas na 90 dagen aan ons, dan 
vergoeden wij de wettelijke rente vanaf de 366ste 
dag na uw melding.

Opname	in	een	ziekenhuis
2.10 Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen 
door het ongeval? Dan ontvangt u € 25,- voor elke 
dag die u bent opgenomen. Dus ook voor de dag 
waarop u het ziekenhuis binnenkomt en voor de dag 
waarop u daar vertrekt. U ontvangt maximaal 
€ 1.500,- per ongeval.

Overlijden
2.11 Als u overlijdt door een ongeval keren wij 
het verzekerde bedrag voor overlijden dat op uw 
polisblad staat uit. Het verzekerde bedrag is van 
toepassing per gebeurtenis voor alle verzekerden 
tezamen. Stel dat u en uw verzekerde partner allebei 
overlijden door hetzelfde ongeval, en dat u minstens 
één verzekerd kind achterlaat. Dan verdubbelen wij 
voor u beiden de uitkering. Dit doen wij ook als u 
binnen 12 maanden na elkaar door verschillende 
ongevallen overlijdt.

3.	HOE	HANDELEN	WIJ	UW	SCHADE	AF?

Vaststelling	van	de	invaliditeit
3.1 Om vast te stellen hoe invalide u bent, 
gebruiken wij de richtlijnen van de American 
Medical Association (AMA-guide). Aangevuld met 
die van de Nederlandse specialistenvereniging. Wij 
houden hierbij geen rekening met wat de invaliditeit 
betekent voor uw (toekomstige) beroep of uw 
(toekomstige) bezigheden.

Wij stellen pas vast hoe invalide u bent als u niet 
verder kunt genezen. Dus op het moment dat uw 
toestand niet meer verandert. Als dit binnen 24 
maanden na de melding van het ongeval nog niet 
het geval is, dan kunnen wij besluiten om alvast één 
of meer voorschotten te geven.

Stel dat u overlijdt voordat wij hebben vastgesteld 
hoe invalide u bent, en dat uw overlijden niets te 
maken heeft met het ongeval. Dan gebruiken wij de 
laatste informatie die wij over uw invaliditeit hebben 
om uit te rekenen hoe hoog de uitkering is die uw 
erfgenamen krijgen of die de begunstigde krijgt.

4.	UITBETALING	BIJ	OVERLIJDEN
 
De	erfgenamen
4.1 Als u door het ongeval overlijdt, betalen wij uw 
erfgenamen het verzekerde bedrag voor overlijden 
dat op uw polisblad staat. Heeft u al een uitkering 
voor blijvende invaliditeit gekregen voor hetzelfde 
ongeval? Dan trekken wij die uitkering af van de 
uitkering die uw erfgenamen ontvangen door uw 
overlijden. Is deze invaliditeitsuitkering hoger dan 
de uitkering die uw erfgenamen nu ontvangen? Dan 
hoeven uw erfgenamen niets terug te betalen.

De	begunstigde
4.2 Een uitkering bij uw overlijden kan worden 
uitbetaald aan een begunstigde, voor zover dat mag 
volgens de wet. U kunt meer dan 1 begunstigde 
benoemen. De overheid kan geen begunstigde zijn.

Verdubbelen wij de uitkering doordat u en uw 
verzekerde partner allebei overlijden door hetzelfde 
ongeval? Of doordat u en uw verzekerde partner 
allebei overlijden binnen 12 maanden na elkaar door 
verschillende onge-vallen? En laat u minstens één 
verzekerd kind achter? Dan betalen wij die uitkering 
nooit aan een begunstigde. Die uitkering betalen wij 
alleen aan uw kind(eren).

Uitbetaling	van	de	wettelijke	rente
4.3 Wij betalen de eventuele wettelijke rente tegelijk 
met de uitkering.
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5.	WAT	ZIJN	UW	VERPLICHTINGEN?
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet 
aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, 
dan heeft u geen recht op uitkering.

Medewerking	verlenen
5.1 Wij vragen u om mee te werken. Dat betekent 
dat:
-   u artsen en medisch adviseurs machtigt om de 

benodigde inlichtingen te verstrekken aan onze 
medisch adviseur;

-   u zich direct laat behandelen door een arts. U doet 
wat u kunt om uw herstel te bevorderen. En niets 
doet wat uw herstel kan vertragen;

-   u ons zo snel mogelijk schriftelijk laat weten 
dat u hersteld bent of niet meer onder 
doktersbehandeling staat;

-   u zich zonodig laat onderzoeken door een 
onafhankelijke arts die onze medisch adviseur 
aanwijst;

-   u het ons zo snel laat mogelijk weten als u naar 
het buitenland gaat, terwijl wij bezig zijn met uw 
verzoek om een uitkering;

-   u, uw erfgenamen of de begunstigde 
meewerken om de oorzaak van het ongeval of 
de doodsoorzaak te laten vaststellen. Ook als 
wij daarvoor het stoffelijk overschot moeten 
onderzoeken.

6.	BEGRIPPENLIJST

Begunstigde: iemand die u heeft benoemd om een 
uitkering te krijgen bij uw overlijden, maar die geen 
erfgenaam is.

Blijvende	invaliditeit: u verliest (de functie van) een 
lichaamsdeel of orgaan helemaal of gedeeltelijk.

Gebeurtenis: een voorval of een reeks van 
voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor 
schade ontstaat.


