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Watersportverzekering

Waar is deze verzekering voor?

Wat verzekeren we niet?

De watersportverzekering is voor iedereen die een eigen schip
heeft. Of dat nu een motorjacht is, een sloep of een zeilboot.
Met deze verzekering bent u verzekerd tegen schade. U kunt
kiezen uit twee verschillende verzekeringen: de Watersportverzekering en de Watersportverzekering Basis. Zo heeft u altijd
een verzekering die bij u past.

Dit zijn de belangrijkste schades die we niet verzekeren:
– Schade die u expres veroorzaakt.
– Schade door slecht onderhoud.
– Schade door slijtage.
– Schade als u uw schip verhuurt.
Wilt u precies weten wat we niet verzekeren? Lees dan de
voorwaarden bij deze verzekering.

Wat verzekeren we?
Hieronder leest u per verzekering wat we verzekeren:
1. De Watersportverzekering
	U bent verzekerd tegen schade aan uw schip en schade
die u met uw schip bij anderen veroorzaakt. Dit laatste is
verzekerd tot vijf miljoen euro. Kijk in het overzicht wat er
precies verzekerd is. Deze verzekering is uitgebreider dan
de Watersportverzekering Basis.
2. De Watersportverzekering Basis
	U bent verzekerd tegen schade aan uw schip en schade die
u met uw schip bij anderen veroorzaakt. Dit laatste is verzekerd tot vijf miljoen euro. Kijk in het overzicht wat er precies
verzekerd is. Bij deze verzekering heeft u een eigen risico.
Dat betekent dat u een deel van de schade zelf betaalt.

T 01.1.15-0510

Beide verzekeringen hebben speciale voordelen voor sloepen
en open zeilboten. Tijdens het vaarseizoen bent u namelijk
ook nog verzekerd tegen schade of verlies van regenkleding,
eten en drinken, koelbox, thermoskan, bestek en servies. Het
vaarseizoen is van 1 maart tot 1 november.

Wat zijn de voordelen van deze verzekering?
–	U kunt de verzekering voor een groot deel zelf samenstellen,
bijvoorbeeld het vaargebied.
–	Als er geen schade is, krijgt u (no claim) korting op de premie.
–	Was uw schip ergens anders verzekerd en heeft u zes jaar
zonder schade gevaren? Dan krijgt u 50% korting op de
premie.
–	U kunt uw boottrailer ook verzekeren.
–	U kunt 24 uur per dag hulp krijgen van de
vaartuigenhulpdienst.

Wat kost deze verzekering?
Hoeveel premie u betaalt hangt bijvoorbeeld af van:
–	De verzekering die u kiest.
–	De waarde van uw boot.
–	Hoe oud uw boot is.
–	Het gebied waar u vaart.
–	Welk eigen risico u kiest. Dus hoe hoog het bedrag is dat u
zelf betaalt als u schade heeft.
Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen hoeveel premie u
betaalt.
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Wilt u deze verzekering?
Wilt u deze verzekering? Ga dan naar uw verzekeringsadviseur.
Hij kan u alles vertellen over deze verzekering. De adviseur
houdt rekening met uw wensen en geeft u persoonlijk advies.
Kijk op www.deltalloyd.nl voor een adviseur bij u in de buurt.

Verschillen tussen de Watersportverzekering en de Watersportverzekering Basis
Watersportverzekering

Watersportverzekering Basis

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Bijboot

Verzekerd. De bijboot moet wel
voldoen aan bepaalde eisen. De
bijboot moet bijvoorbeeld met het
schip vervoerd kunnen worden als u
niet met de bijboot vaart.

Niet verzekerd.

Nautische apparatuur zoals marifoon
en gps

Verzekerd

Verzekerd als u hiervoor een bedrag
opgeeft.

Schade door plotselinge gebeurtenissen van buitenaf

Verzekerd

Verzekerd

Schade doordat er iets aan uw schip
zelf kapot gaat (eigen gebrek)

Verzekerd. Als de motor en aandrijving
kapot gaan, mogen deze niet ouder zijn
dan 10 jaar.

Verzekerd als het gebrek leidt tot
brand, ontploffing, stranding of een
aanvaring.

Schade door overspanning (inductie)

Verzekerd

Niet verzekerd

Lakschade, schrammen, krassen

Verzekerd

Niet verzekerd

Schade door vorst

Verzekerd, alleen als u genoeg heeft
gedaan om de schade te voorkomen.

Schade door bevriezing van vloeistoffen is niet verzekerd, behalve als dit
gebeurd is tijdens de winterstalling
bij een erkend bedrijf dat ook verantwoordelijk is om deze schade te
voorkomen.

Lekke rubberboot of opblaasboot

Verzekerd

Niet verzekerd

Schade die u bij anderen
veroorzaakt
Schade aan uw schip
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Watersportverzekering

Watersportverzekering Basis

Verzekerd tot 20% van het verzekerde
bedrag. U kunt dit uitbreiden.

Verzekerd tot 20% van het verzekerde
bedrag. U kunt dit uitbreiden.

Als uw schip totaal verloren is

U krijgt het aankoopbedrag terug als
uw schip binnen drie jaar nadat u het
gekocht heeft totaal verloren gaat. De
waarde van de eventuele restanten van
uw schip trekken we van de vergoeding
af. Gaat uw schip ná drie jaar totaal
verloren? Dan krijgt u een bedrag terug
zo hoog als de waarde van uw schip op
het moment dat het verloren gaat.

U krijgt een bedrag terug zo hoog
als de waarde van uw schip op het
moment dat het verloren is gegaan.

Extra vergoeding als u een nieuw schip
koopt na verlies van uw schip

Is uw nieuwe schip duurder dan de vergoeding die u krijgt? Dan vullen we de
uitkering aan tot maximaal 10% boven
het verzekerde bedrag.

U krijgt geen extra vergoeding.

Vergoeding bij reparaties

Wordt uw schip gerepareerd en is
uw schip na de reparatie meer waard
dan daarvoor? Dan krijgt u meestal
toch alle kosten vergoed. Er zijn wel
uitzonderingen.

Wordt uw schip gerepareerd, en is uw
schip na de reparatie meer waard dan
daarvoor? Dan krijgt u meestal niet alle
kosten vergoed. Er zijn wel uitzonderingen.

Schade aan inboedel

U krijgt het aankoopbedrag terug.
Hier zijn een paar uitzonderingen op.
U krijgt maximaal € 500 terug voor:
- Bijzondere sportuitrusting
- Fietsen

U krijgt een bedrag terug zo hoog als
de waarde van de inboedel voordat u
schade kreeg.
U krijgt maximaal € 500 terug voor:
- Audiovisuele apparatuur
- Bijzondere sportuitrusting
- Fietsen

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. U kunt wel
eigen risico nemen. Dan krijgt u korting
op de premie.

U heeft € 100 eigen risico. U kunt een
hoger eigen risico nemen. Dan krijgt u
korting op de premie.

Ongevallen

Verzekerd voor alle opvarenden.
Vergoeding per persoon:
€ 7.500 bij overlijden
€ 12.500 bij invaliditeit
€ 2.500 voor medische kosten
Maximale vergoeding per gebeurtenis:
€ 25.000

Verzekerd voor alle opvarenden.
Vergoeding per persoon:
€ 7.500 bij overlijden
€ 12.500 bij invaliditeit
€ 2.500 voor medische kosten
Maximale vergoeding per gebeurtenis:
€ 25.000

Verzekering van de inboedel

Regelingen bij schade
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Watersportverzekering

Watersportverzekering Basis

Hulpkosten, bergingskosten, opruimingskosten, kosten vervoer en
bewaking

U krijgt alle kosten vergoed.

U krijgt alle kosten vergoed.

Vervoer naar huis van schip en
personen

U krijgt redelijke kosten vergoed.

U krijgt redelijke kosten vergoed.

Vervoer naar ziekenhuis na ziekte of
ongeluk

Vergoeding tot maximaal € 2.500 per
gebeurtenis.

Vergoeding tot maximaal € 2.500 per
gebeurtenis.

Huur vervangend schip of verblijf

Vergoeding maximaal € 350 per dag en
maximaal € 3.500 per gebeurtenis.

Geen vergoeding.

Juridische hulp

Juridische hulp bij het vergoed krijgen
van schade die u door een ander heeft
geleden. Als er hierbij kosten worden
gemaakt, zijn deze tot maximaal
€ 2.500 verzekerd.

Niet verzekerd.

Extra vergoedingen bij schade

Uw assurantieadviseur is:

Delta Lloyd Onderdeel
Schadeverzekering NV
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl

Disclaimer
It nostrud magnism olorem velit adigna conum ad ea feugiam, sisi bla
facidunt alisl ut iuscil dunt veniamc onsequisi blandre minim inci.

