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Artikel 1

Algemene informatie
Artikel 1.1
Totstandkoming verzekering / Recht van annulering
De v erzekering komt (def initief ) tot stand nadat een termijn v an 14
dagen na ontv angst v an de polis en de bijbehorende v oorwaarden is
v erstreken, zonder dat de v erzekeringnemer gebruik heef t gemaakt
v an het recht op annulering.
Recht op annulering betekent dat de v erzekeringnemer zonder dat
premie is v erschuldigd de v erzekering kan annuleren door de
maatschappij schrif telijk (of , indien de v erzekering langs elektronische
weg tot stand is gekomen en een email-adres is v erstrekt:
per email), onder v ermelding v an polisnummer te berichten dat op de
v erzekering geen prijs wordt gesteld.
De v erzekering wordt v erv olgens geannuleerd per ingangsdatum,
zodat deze geen dekking biedt v oor in die tussentijd gev allen schaden.

Artikel 1.2
Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager
De v erzekering is af gesloten v oor rekening en risico v an Delta Lloy d
Schadev erzekering NV, gev estigd te Amsterdam aan de Spaklerweg
4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam (Handelsregister Kv K
Amsterdam 33052073).
Delta Lloy d Schadev erzekering NV staat als aanbieder v an
(schade)v erzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en heef t een v ergunning v an De Nederlandsche Bank
NV (DNB) om het schadev erzekeringsbedrijf uit te oef enen.

Artikel 1.3
Adres
Kennisgev ingen v an de maatschappij aan de v erzekeringnemer
kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende
adres, of aan het adres v an de tussenpersoon v ia wiens bemiddeling
deze v erzekering loopt.

Artikel 1.4
Persoonsgegevens
De bij de aanv raag of wijziging v an een v erzekering
v erstrekte persoonsgegev ens worden door de maatschappij
(of als de v erzekering ondergebracht is v ia een gev olmachtigd agent:
de gev olmachtigd agent) v erwerkt ten behoev e v an het aangaan en
uitv oeren v an ov ereenkomsten, v oor het uitv oeren v an
marketingactiv iteiten, ter v oorkoming en bestrijding v an f raude jegens
f inanciële instellingen, v oor statistische analy se en om te kunnen
v oldoen aan wettelijke v erplichtingen. Op de v erwerking v an
persoonsgegev ens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegev ens
Financiële Instellingen’ v an toepassing. De v olledige tekst v an de
gedragscode kunt u raadplegen v ia de website v an het Verbond v an
Verzekeraars, www.v erzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook
opv ragen bij het Verbond v an Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL
Den Haag, telef oon (070) 333 87 77.

Artikel 1.5
Toepasselijk recht en klachteninstanties
Op deze v erzekering is Nederlands recht v an toepassing.
Voor klachten naar aanleiding v an de v erzekeringsov ereenkomst
kan men zich, behalv e tot de directie v an Delta Lloy d
Schadev erzekering NV, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam, wenden
tot de Stichting Klachten instituut Financiële Dienstv erlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telef oon 070 – 333 89 60
(www.kif id.nl).
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Artikel 2

Begripsomschrijvingen
Artikel 2.1
Vaartuig
Het in de polis omschrev en plezierv aartuig met de daarbij behorende
standaarduitrusting en toebehoren, zoals nautische apparatuur,
alsmede de zich aan boord bev indende gereedschappen en
bov endien:
– de in de polis omschrev en v oortstuwingsinstallatie;
– de bij het v aartuig behorende bijboot met de
daarbij behorende standaarduitrusting, mits de
bijboot v oldoet aan de criteria als omschrev en in
artikel 2.3.

Artikel 2.7
Verzekeringnemer
De (natuurlijke) persoon of de rechtspersoonlijkheid bezittende
onderneming/instantie die als zodanig in de polis is v ermeld.

Artikel 2.8
Verzekerde
De v erzekeringnemer en andere personen die ov ereenkomstig
deze v oorwaarden als ‘rechthebbende’ op schadev ergoeding en/of
uitkering zijn aan te merken.

Artikel 2.9
Maatschappij

Artikel 2.2
Snel Motorvaartuig

De v erzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening
v an het polisblad als risicodrager v oor deze v erzekering geldt, dan wel
de gev olmachtigde die namens de v erzekeringsmaatschappij heef t
ondertekend.

Het v aartuig als hierv oor omschrev en, indien dit is
v oorzien v an een zodanige mechanische v oortstuwingsinstallatie
dat met het v aartuig een snelheid v an meer dan 30 km per uur kan
worden bereikt.

Artikel 2.10
Terrorisme / Preventie Maatregelen

Artikel 2.3
Bijboot
Indien het v erzekerde v aartuig een motorboot is, geldt als bijboot:
maximaal één v aartuig dat zodanig v erbonden is met het v erzekerde
v aartuig dat het, wanneer het niet in gebruik is, wordt meegev oerd v ia
de dav its of v ia een speciaal daarv oor geconstrueerde bergruimte,
waarin reeds bij de bouw v an het v aartuig is v oorzien.
Voorts moet ten aanzien v an de bijboot zijn v oldaan aan de v olgende
eigenschappen:
– een bereikbare snelheid v an maximaal 20 km/uur;
– een lengte die niet meer is dan de maximale
breedte v an het v aartuig.
Indien het v aartuig een zeilboot is geldt als bijboot:
maximaal één rubberboot die in v aarklare toestand,
maar niet in gebruik, deugdelijk v astgemaakt op
het dek v an het v aartuig wordt meegev oerd.
In niet v aarklare toestand is de bijboot alleen meev erzekerd
gedurende de tijd dat deze is opgeborgen
in/op het v aartuig.

Artikl 2.4
Nautische Apparatuur

1 Terrorisme
Onder terrorisme wordt v erstaan:
– gewelddadige handelingen en/of gedragingen,
in de v orm v an een aanslag of een reeks v an
in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
aanslagen, alsmede
– het (doen) v erspreiden v an ziektekiemen en/of
stof f en als gev olg waarv an letsel en/of aantasting v an de
gezondheid, al dan niet de dood ten gev olge
hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken
ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks,
respectiev elijk het v erspreiden v an ziektekiemen en/of stof fen
- al dan niet in enig organisatorisch v erband - is
beraamd en/of uitgev oerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen
te v erwezenlijken.
2 Prev entiev e maatregelen
Onder prev entiev e maatregelen worden v erstaan:
v an ov erheidswege en/of door v erzekerde(n) en/of door derde(n)
getrof f en maatregelen om het onmiddellijk dreigend gev aar v an
terrorisme af te wenden of - indien dit gev aar zich heef t
v erwezenlijkt - de gev olgen daarv an te beperken.

Alle zich aan boord bev indende mechanische en elektronische
apparatuur welke specif iek is ontworpen en v erv aardigd om als
nav igatiehulpmiddel te dienen.

Artikel 2.5
Inboedel
Alle zich aan boord bev indende zaken die eigendom zijn v an de
v erzekerde, v oor zov er het gaat om zaken die zijn bestemd v oor
gebruik aan boord v an het v aartuig, en dat gebruik in
ov ereenstemming is met de recreatiev e bestemming v an het v aartuig,
dan wel met een andere, in de polis v ermelde, bestemming.
Niet als inboedel gelden:
– geld, geldswaardig papier, betaalcheques, betaalpassen
en reischeques;
– telecommunicatie- en optische apparatuur, met
inbegrip v an toebehoren, tenzij dergelijk apparatuur
in de v orm v an een, ook v oor ander gebruik
meegenomen, ‘personal computer’ of ‘note book’ aanwezig is;
– kostbare zaken als sieraden, brillen, horloges en f oto/f ilmapparatuur;
– motorrijtuigen, waaronder ook een brom- of snorf iets te v erstaan

Artikel 2.6
Voortstuwingsinstallatie
De tot de mechanische v oortstuwing v an het v aartuig
dienende installatie(s) en toebehoren, waaronder begrepen:
– de motor met omkeermechanisme;
– de aandrijv ing, bestaande uit schroef as, schroef askoppeling
en schroef ;
– de koeling, v oor zov er op of aan de motor bev estigd;
– het instrumentenpaneel, inclusief bekabeling, v oor
zov er bestemd v oor de directe bediening v an de
v oortstuwingsinstallatie.
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Artikel 3

Omschrijving van de dekking
Artikel 3.1
Algemeen / Vereisten voor ‘gedekte gebeurtenis’
De dekking v an deze v erzekering heef t betrekking op gebeurtenissen
die v erband houden met het bezit en het gebruik v an het v aartuig. Die
gebeurtenissen zijn in dit artikel 3.3 nader omschrev en. Een zodanige
gebeurtenis moet zich tijdens de looptijd v an de v erzekering hebben
v oorgedaan. Bov endien moet het ten tijde v an het sluiten v an de
ov ereenkomst v oor de v erzekerde onzeker zijn geweest dat deze
gebeurtenis zich zou v oordoen. Als bij een latere wijziging de dekking
wordt uitgebreid, geldt v oor de uitgebreidere dekking de
wijzigingsdatum als het moment waarop de ov ereenkomst
is gesloten.

Artikel 3.2
Dekkingsgebied

Van een ‘gedekte schade’ en een dienov ereenkomstig recht op
uitkering is alleen sprake wanneer de aan de schade ten grondslag
liggende gebeurtenis, zoals hierna omschrev en, zich heef t v oorgedaan
binnen het in de polis omschrev en dekkingsgebied.

Artikel 3.3
Schade aan het vaartuig / gedekte gebeurtenissen
De v erzekering geef t de v erzekeringnemer recht op een v ergoeding
v oor v erlies of beschadiging (hierna tezamen ook aangeduid als
‘schade’) v an het v aartuig indien en v oor zov er deze schade het
gev olg is v an een v an de hierna omschrev en (gedekte)
gebeurtenissen.
Dit ongeacht of die gebeurtenis zich v oordoet tijdens het v aren of
tijdens andere omstandigheden die v erband houden met het bezit en
gebruik v an het v aartuig (zoals winterstalling, v erv oer op een trailer,
v erblijf op een werf v oor onderhoud/reparatie).
1 Brand en ontplof f ing
Brand en ontplof f ing, ongeacht of deze binnen of buiten het v aartuig is
ontstaan.
2 Van buiten komend onheil
Een v an buiten komend onheil, waaronder te v erstaan: een
gebeurtenis die ten opzichte v an het v aartuig is te beschouwen als
een plotselinge, onv oorziene inwerking v an geweld.
Als een dergelijke oorzaak worden in ieder gev al beschouwd:
–
aanv aring;
–
zinken;
–
dief stal v an (onderdelen v an) het v aartuig met inbegrip v an
schade die ontstaat bij een poging tot dief stal;
–
v erduistering;
–
kwaadwillige beschadiging (v andalisme).
3 Blaasv orming in poly ester door osmose
Osmose, v oorzov er deze leidt tot blaasv orming in poly ester delen v an
het v aartuig en op v oorwaarde dat de osmoseschade zich openbaart
binnen drie jaar na de eerste tewaterlating v an het v aartuig.
4 Eigen gebrek v aartuig
Van een eigen gebrek v an het v aartuig is sprake bij een zodanige
minderwaardige eigenschap v an (een onderdeel v an) het v aartuig dat
het v aartuig of het betref f ende onderdeel niet f unctioneert op een
manier die normaal gesproken v an (dat onder-deel v an) het v aartuig
mag worden v erwacht. Hetzelf de geldt wanneer de minderwaardige
eigen-schap het gev olg is v an een constructie- of een ontwerpf out.
Schade als gev olg v an een eigen gebrek wordt v ergoed op
v oorwaarde dat het eigen gebrek niet bekend was - of redelijkerwijs
bekend kon zijn - bij de v erzekeringnemer/belanghebbende(n) en
v oorts geen sprake is v an een in artikel 4.4 of
4.5 omschrev en, uitgesloten schade.

Artikel 3.4
Schade aan de inboedel / gedekte gebeurtenissen
De v erzekering geef t recht op een v ergoeding v oor v erlies of
beschadiging (hierna tezamen ook aangeduid als ‘schade’) v an de
inboedel indien en v oor zov er deze schade het gev olg is v an een v an
de hierna omschrev en (gedekte) gebeurtenissen en v oor v ergoeding
v an de schade geen beroep kan worden gedaan op een andere
v erzekering. Als rechthebbende geldt de eigenaar v an de inboedel,
mits deze de v erzekeringnemer is of een persoon die zich ten tijde v an
de schadegebeurtenis met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming
v an de v erzekeringnemer aan boord v an het v aartuig bev indt.
1 Schade tijdens aanwezigheid in het v aartuig Als de inboedel zich
aan boord v an het v aartuig bev indt, gelden als gedekte
gebeurtenissen:
– brand en ontplof f ing, ongeacht of deze binnen
of buiten het v aartuig is ontstaan, en blikseminslag;
– dief stal uit het v aartuig, maar alleen indien de ontv reemde inboedel
zich bev ond in een af gesloten ruimte v an het v aartuig en de dief stal
mogelijk is geworden door braak aan die ruimte; deze v oorwaarde is
niet v an toepassing bij dief stal of v erduistering v an het gehele
v aartuig;
– enige het v aartuig tref f ende gebeurtenis als
omschrev en in artikel 3.3, indien die gebeurtenis ook een v oor
v ergoeding in aanmerking komende schade aan het v aartuig zelf tot
gev olg heef t gehad.
2 Schade tijdens aanwezigheid elders Voor de inboedel die door
v erzekeringnemer is aangeschaf t v oor gebruik aan boord maar zich
tijdelijk daarbuiten bev indt, biedt de v erzekering ev eneens dekking
indien de inboedel is opgeborgen in een deugdelijk af gesloten ruimte
of in het woonhuis v an v erzekeringnemer.

De dekking geldt v oor schade als gev olg v an:
– brand, zelf ontbranding, explosie, blikseminslag;
– dief stal, mits mogelijk geworden na braak aan de af gesloten ruimte
of het woonhuis waarin de inboedel zich bev indt.
3 Schade tijdens transport v an de inboedel Voor tot de inboedel
behorende zaken die zich in het kader v an opslag dan wel transport
v an of naar het v aartuig elders bev inden, gelden als gedekte
gebeurtenissen:
– brand, zelf ontbranding, explosie, blikseminslag;
– dief stal, mits mogelijk geworden na braak aan de af gesloten ruimte
(waaronder ook te v erstaan het v oertuig waarmee de inboedel
wordt v erv oerd v an of naar het v aartuig) waarin de v erzekerde
zaken zich bev inden;
– een v erkeersongev al waarbij het v erv oermiddel is betrokken en
zelf ook schade heef t opgelopen.
4 Bijzondere regeling v oor open zeilboten en sloepen
Bij open zeilboten en sloepen geldt als meev erzekerde inboedel ook
de zich aan boord bev indende
– prov iand,
– zaken bestemd v oor het v erpakken, bruikbaar
houden en nuttigen v an de prov iand (zoals picknickmand,
thermosf les, koelbox, serv iesgoed en bestek) en
– specif ieke kleding v oor gebruik bij slechte
weeromstandigheden. Schade aan of v erlies v an prov iand wordt
v ergoed tot maximaal 350 euro per gebeurtenis. Voor de ov erige
omschrev en, tot de v erzekerde inboedel behorende, zaken wordt
maximaal 750 euro v ergoed. In beide gev allen blijf t een ev entueel
in de polis v ermeld eigen risico buiten toepassing. Een gebeurtenis
naar aanleiding waarv an uitsluitend schade aan de bedoelde
inboedelzaken wordt v ergoed, heef t geen inv loed op de no-claim
korting. De aldus omschrev en bijzondere regeling geldt
v oor gebeurtenissen die zich v oordoen in de periode gelegen
tussen 1 maart en 1 nov ember v an een kalenderjaar.

5 Eigen gebrek v oortstuwingsinstallatie
Van een eigen gebrek v an de v oortstuwingsinstal-latie is sprake bij
een zodanige minderwaardige eigenschap v an (een onderdeel v an) de
v oortstu-wingsinstallatie dat deze niet f unctioneert op een manier die
normaal gesproken v an (dat onderdeel v an) de v oortstuwingsinstallatie
mag worden v erwacht.
Hetzelf de geldt wanneer de minderwaardige eigen-schap het gev olg is
v an een constructie- of een ontwerpf out. Een eigen gebrek als gedekte
schade-oorzaak geldt zolang de betref f ende v oort-stuwingsinstallatie
niet ouder is dan 10 jaar. Schade als gev olg v an een eigen gebrek
wordt v ergoed op v oorwaarde dat het eigen gebrek niet bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn - bij de
v erzekeringnemer/belanghebbende(n) en v oorts geen sprake is v an
een in artikel 4.5 omschrev en, uitgesloten schade.
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Artikel 3.5
Extra vergoedingen
De v erzekering geef t, v oor zov er nodig bov en de
maximale uitkering v oor schade aan het schip en/of
de inboedel, recht op v ergoeding v an de hierna
omschrev en kosten. Als rechthebbende geldt de v erzekeringnemer of
andere, door v erzekeringnemer uitdrukkelijk als belanghebbende
aangewezen persoon of instantie.
1 Kosten ter v oorkoming en v ermindering v an schade
Vergoed worden de kosten v an maatregelen die
tijdens de geldigheidsduur v an de v erzekering door of v anwege
v erzekeringnemer of een v erzekerde worden getrof f en en
redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gev aar v an
schade af te wenden waarv oor, als de schade zich zou hebben
v oorgedaan, de v erzekering dekking biedt. Hetzelf de geldt v oor
kosten die zijn gemaakt om een zodanige schade te beperken. Deze
kosten worden v ergoed tot maximaal het v erzekerde bedrag dat - of
de maximale v ergoeding die – v an toepassing is op de schade
waarv oor de kosten ter v oorkoming of v ermindering zijn gemaakt.
2 Hulp- en berglonen
Vergoed worden de hulp- berglonen die na v ooraf gaand
ov erleg met de maatschappij door de v erzekeringnemer
- of andere door de maatschappij erkende belanghebbende bij het
v aartuig
– zijn betaald ter v oorkoming of v ermindering v an een
gedekte schade. Indien v ooraf gaand ov erleg redelijkerwijs
niet mogelijk was, zal de maatschappij achteraf v aststellen in
hoev erre de betaalde kosten in redelijkheid zijn gemaakt ter
v oorkoming of v ermindering v an schade aan v aartuig en/of
inboedel en de aldus v astgestelde, redelijke kosten v ergoeden.
3 Lichtings- en opruimingskosten
Indien het v aartuig als gev olg v an een gedekte gebeurtenis zodanige
schade heef t opgelopen dat de v erzekeringnemer - of andere door
de maatschappij erkende belanghebbende bij het v aartuig
- op grond v an een wettelijke bepaling/v erordening
tot lichting of opruiming is v erplicht, dan wel in ov erleg met de
maatschappij tot lichting of opruiming is besloten, worden de
daaraan v erbonden kosten v ergoed.
4 Kosten v oor v erv oer en bewaking
Indien het v aartuig als gev olg v an een gedekte gebeurtenis zodanige
schade heef t opgelopen dat het niet op eigen kracht de meest dichtbij
gelegen herstelinrichting kan bereiken, worden de kosten v ergoed die
door de v erzekeringnemer - of andere het niet op eigen kracht de
meest dichtbij gelegen herstelinrichting kan bereiken, worden de
kosten v ergoed die door de v erzekeringnemer - of andere
door de maatschappij erkende belanghebbende bij het v aartuig- zijn
gemaakt v oor noodzakelijk(e) v erv oer en/of bewaking.
Het recht op v ergoeding geldt v oor zov er er omtrent de noodzaak v an
v erv oer en/of bewaking v ooraf ov erleg met de maatschappij is
geweest en de maatschappij het maken v an de daaraan
v erbonden kosten heef t goedgekeurd. Indien v ooraf gaand ov erleg
redelijkerwijs niet mogelijk was, zal de maatschappij achteraf
v aststellen in hoev erre sprake is geweest v an redelijke kosten en
deze dienov ereenkomstig v ergoeden.
5 Kosten v oor huren v erv angend v aartuig
Indien het v aartuig na een gedekte schadegebeurtenis niet meer kan
worden gebruikt zonder een eerst, binnen twee dagen uit te
v oeren(nood) - reparatie, worden de kosten v ergoed die v erzekerde
na v ooraf gaand ov erleg met de maatschappij heef t gemaakt v oor
– het huren v an een v erv angend v aartuig, v ergelijkbaar met het
v erzekerde v aartuig, of
– het v erblijf in een hotel of v ergelijkbaar onderkomen, indien het
v aartuig ten tijde v an de schadegebeurtenis in gebruik is als
v akantiev erblijf . De v ergoeding bedraagt maximaal 350 euro per
dag en per schadegebeurtenis nooit meer dan
3500 euro.

Artikel 3.6
Wettelijke Aansprakelijkheid
De v erzekering dekt de aansprakelijkheid v an de hierna omschrev en
v erzekerden v oor schade die tijdens de looptijd v an de v erzekering
door of met het v aartuig is toegebracht aan personen en zaken, met
inbegrip v an de daaruit v oortv loeiende schade. Op deze dekking zijn
v oorts de v olgende bepalingen v an toepassing.
1 Verzekerden
Als v erzekerden gelden:
– de v erzekeringnemer, dan wel andere (rechts)persoon in de
hoedanigheid v an eigenaar v an het v aartuig;
– de personen die zich met uitdrukkelijke of stilzwijgende
toestemming v an de v erzekeringnemer/ eigenaar aan boord v an
het v aartuig bev inden.

2 Verzekerde bedrag / Schadeaf wikkeling
Per gebeurtenis wordt, v oor alle betrokken v erzekerden tezamen,
maximaal het op de polis v ermelde, v oor ‘aansprakelijkheid’
v erzekerde bedrag uitgekeerd. De maatschappij heef t het
recht de uitkering rechtstreeks af te wikkelen met de benadeelde(n);
daarbij zullen de belangen v an de v erzekerde(n) in aanmerking
worden genomen.
3 Kosten v an v erweer in een burgerlijk- of straf proces
Zo nodig bov en het v erzekerde bedrag v ergoedt de maatschappij
naar aanleiding v an een (gedekte) gebeurtenis in de zin v an deze
dekking: de kosten v an v erweer in een tegen de v erzekerde
aanhangig gemaakt burgerlijk en/of straf proces, mits de v erzekerde
zich in dat proces laat bijstaan door een door de maatschappij
aangewezen raadsman. Onder kosten v an v erweer wordt ev eneens
v erstaan:
de ev entuele ov erige kosten die v erbonden zijn aan de door of v ia
de maatschappij v erleende rechtsbijstand in een burgerlijk of
straf proces.
Er bestaat geen recht op v ergoeding v an opgelegde boeten,
af koopsommen en (andere) met een straf proces samenhangende
gerechtskosten.
4 Onderlinge aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid v an de v erzekerden ten opzichte v an elkaar is
uitsluitend gedekt ten aanzien v an de door de betrokken
v erzekerde(n) geleden personenschade en bov endien v oor zov er
v oor v ergoeding geen aanspraken uit andere hoof de mogelijk zijn.
Recht op schadev ergoeding heef t alleen de rechtstreeks bij de
gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of diens nagelaten
betrekkingen.
5 Uitsluiting v oor zaken aan boord
Niet gedekt is de aansprakelijkheid v oor schade aan zich aan boord
bev indende zaken, ongeacht aan wie die zaken toebehoren.
6 Beperking bij ‘snel motorv aartuig
Wanneer het v aartuig v alt onder de categorie ‘snel motorv aartuig’
is de aansprakelijkheid v an de door het v aartuig v oortgetrokken
waterskiër(s) gedekt op v oorwaarde dat is v oldaan aan de in artikel
4.7 omschrev en (algemene) v ereisten met betrekking
tot de dekking v oor een ‘snel motorv aartuig’ .
7 Voorschieten waarborgsom
Indien naar aanleiding v an een gedekte schadegebeurtenis
door de ter plaatse bev oegde ov erheid een borgsom wordt v erlangd
ter waarborging v an de rechten v an de benadeelde(n), zal de
maatschappij deze v erstrekken tot een bedrag v an ten
hoogste 25.000 euro v oor alle v erzekerden tezamen.
De v oor de schade aansprakelijke v erzekerde(n) is (zijn) v erplicht
alle medewerking te v erlenen om de maatschappij weer beschikking
te doen krijgen ov er het v erstrekte bedrag zodra de borgsom is
v rijgegev en.

Artikel 3.7
Ongevallenverzekering voor opvarenden
De v erzekering geef t recht op een uitkering wanneer een v erzekerde
ten gev olge v an een ongev al ov erlijdt, geheel of gedeeltelijk inv alide
wordt dan wel kosten v oor geneeskundige behandeling heef t gemaakt.
Op deze dekking zijn de v olgende bepalingen v an toepassing.
1 Ongev al/Verzekerden
Onder ongev al wordt v erstaan: een gebeurtenis waaruit een medisch
v ast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend
gev olg v an een onv erwachts v an buiten inwerkend uitwendig geweld
op het lichaam v an de v erzekerde.
Als v erzekerde gelden de personen die zich op het moment dat zij
door een ongev al worden getrof f en met uitdrukkelijke of stilzwijgende
toestemming v an de v erzekeringnemer/eigenaar aan boord v an
het v aartuig bev inden dan wel aan of v an boord gaan.
2 Verzekerde bedragen/Rechthebbende
De uit te keren bedragen zijn:
– 7500 euro bij ov erlijden als enig en rechtstreeks
ongev alsgev olg;
– 12.500 euro bij v olledige (100%) blijv ende
f unctionele inv aliditeit; bij een lager inv aliditeitspercentage wordt een
dienov ereenkomstig percentage v an dit bedrag uitgekeerd;
– 2500 euro als maximale v ergoeding v oor de
kosten v erbonden aan noodzakelijke geneeskundige
behandeling als gev olg v an het ongev al; deze kosten worden
uitsluitend v ergoed indien en v oor zov er v oor v ergoeding
daarv an geen beroep kan worden gedaan op een andere
v erzekering of v oorziening. De rechthebbende op uitkering is de
v erzekerde die door het ongev al is getrof f en, met dien v erstande dat
bij ov erlijden wordt uitgekeerd aan de wettige erf gena(a)m(en) v an
de v erzekerde, met uitzondering v an de Staat.

– sprake is v an repatriëring naar Nederland,
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3 Maximale uitkering per gebeurtenis
Indien naar aanleiding v an een en dezelf de gebeurtenis - of reeks
v an met elkaar samenhangende gebeurtenissen - meer v erzekerden
door een ongev al zijn getrof f en, dan geldt als maximale uitkering
v oor al die v erzekerden tezamen 25.000 euro.
Toepassing v an deze bepaling kan er toe leiden dat de aan iedere
af zonderlijk v erzekerde toekomende uitkering, zoals v astgesteld
ov ereenkomstig de onder 2 v ermelde regeling, naar ev enredigheid
wordt v erminderd.
4 Toepassing v oorwaarden Ongev allenv erzekering
Bij de af wikkeling v an een beroep op de ongev allendekking zal de
maatschappij v oorts rekening houden met de desbetref f ende
bepalingen v an de v oorwaarden Ongev allenv erzekering v an Delta
Lloy d. Deze v oorwaarden worden op v erzoek aan v erzekeringnemer
toegezonden.

Artikel 3.8
Vaartuigenhulp
De v erzekering geef t recht op de hierna omschrev en
hulpv erlening en v ergoedingen.
1 Juridische Verhaalserv ice
Indien zich tijdens de looptijd v an de v erzekering een gebeurtenis
v oordoet waardoor schade ontstaat aan het v aartuig, de inboedel
en/of de opv arende(n), en een ander dan de v erzekeringnemer,
de eigenaar of (mede-)opv arende v oor de schade aansprakelijk is,
heef t de belanghebbende recht op juridische belangenbehartiging bij
het v erhalen daarv an. Als v oorwaarde geldt dat degene die de
schade heef t geleden v oor (v olledige) v ergoeding daarv an geen
beroep kan doen op deze of enige andere v erzekering. De
belangenbehartiging wordt uitgev oerd door deskundigen v an de
maatschappij tenzij met
instemming v an de maatschappij wordt ov ergegaan tot inschakeling
v an een andere (externe) deskundige. De daaraan v erbonden
kosten worden v ergoed tot maximaal 2500 euro (per gebeurtenis
v oor alle v erzekerden tezamen) v oor zov er uit ander hoof de
geen aanspraak op v ergoeding v an deze kosten
bestaat.
2 Repatriëring v aartuig en/of boottrailer
De maatschappij v ergoedt de kosten v erbonden aan v erv oer v an het
v aartuig en/of de bijbehorende boottrailer naar de v aste ligplaats
indien de maatschappij het maken v an deze kosten v ooraf
heef t goedgekeurd. Hierbij geldt als v aste ligplaats de hav en,
jachtwerf of andere locatie waar het v aartuig zich normaliter bev indt
als er niet mee wordt gev aren. Indien v oor het v aartuig v an een
dergelijke ligplaats geen gebruik is gemaakt in de periode v an 12
maanden v ooraf gaande aan de gebeurtenis die aanleiding is tot een
v erzoek om repatriëring, zal de maatschappij in redelijkheid
beoordelen of en in hoev erre de kosten v oor repatriëring
naar een door of namens de v erzekeringnemer
aangewezen ligplaats worden v ergoed.
Als v oorwaarde v oor het recht op v ergoeding geldt
v oorts dat:
– het v aartuig tengev olge v an een gedekte
schade zodanig def ect of beschadigd is geraakt dat het -ook door
het ontbreken v an de mogelijkheid tot reparatie ter plaatse binnen
een redelijke termijn- niet meer bruikbaar is als v erv oermiddel of
onderkomen;
– het motorrijtuig of daaraan gekoppelde boottrailer
waarmee het v aartuig wordt v erv oerd zodanig beschadigd is
geraakt dat v erder v erv oer daarmee - ook door het ontbreken v an
de mogelijkheid v an (nood)reparatie ter plaatse binnen 5
werkdagen niet mogelijk is;
– de als schipper/bestuurder aan te merken
persoon tengev olge v an ziekte of ongev al naar medisch inzicht
niet in staat kan worden geacht om binnen een redelijke termijn na
het uitv allen weer v erantwoord als schipper/bestuurder te kunnen
f unctioneren en ev enmin in redelijkheid v an andere opv arenden
kan worden v erlangd dat zij die taak (tijdelijk) ov ernemen. Als
rechthebbende op v ergoeding geldt degene aan wie de
maatschappij v ooraf toestemming tot het maken v an deze kosten
heef t gegev en.
3 Repatriëring opv arenden
De maatschappij v ergoedt, tot maximaal 2500 euro per gebeurtenis,
de kosten v erbonden aan repatriëring v an de opv arenden indien het
v aartuig op het moment v an een gedekte schadegebeurtenis
wordt gebruikt als v akantiev erblijf of als vervoermiddel naar en/of
v an de v akantiebestemming en een dergelijk gebruik v anwege de
schadegebeurtenis - mede door het ontbreken v an de mogelijkheid
tot (nood)reparatie ter plaatse binnen een redelijke termijn - niet
meer mogelijk is. Als v oorwaarde v oor het recht op v ergoeding geldt
v oorts dat:
– de schadegebeurtenis plaats heef t in een ander land dan het land
v an repatriëring;
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België of Duitsland en het v aartuig aan het eind v an de
v akantiereis tev ens naar de/een (v aste) ligplaats in één v an deze
landen zou terugkeren;
– er v ooraf met de maatschappij ov erleg is geweest
omtrent de noodzaak tot repatriëring en de wijze waarop deze
geschiedt, v oor zov er een dergelijk ov erleg redelijkerwijs mogelijk
was.

4 Bemiddeling bij onv oorzien tekort aan geld
Indien de v erzekeringnemer - of andere persoon/- personen die op
het moment v an een gedekte schade gebruik maken v an het
v aartuig - als direct gev olg v an die schadegebeurtenis in een situatie
komt/komen te v erkeren dat v oor het normale gebruik v an het
v aartuig een tekort aan geldmiddelen is ontstaan, zal de
maatschappij desgewenst bemiddelen bij het ov ermaken v an
v oldoende geld. De daaraan v erbonden (ov ermakings)kosten zijn
v oor rekening v an de maatschappij. Zo nodig schiet de maatschappij
de noodzakelijke geldelijke middelen v oor, tot maximaal 5000 euro
per gebeurtenis v oor alle v erzekerden tezamen. De maatschappij
behoudt zich het recht v oor om alleen dan tot bemiddeling en/of het
v erstrekken v an een v oorschot ov er te gaan wanneer er v oldoende
waarborgen zijn omtrent de f inanciële draagkracht v an de
belanghebbende v erzekerde(n).
De v erzekerde is v erplicht om een v oorschot zo spoedig mogelijk,
maar in ieder gev al binnen twee maanden na de v erstrekking erv an,
aan de maatschappij terug te betalen.
5 Bemiddeling bij toezending v an onderdelen
Indien naar aanleiding v an een gedekte schade aan het v aartuig
onderdelen nodig zijn v oor reparatie v an de schade ter plaatse,
bemiddelt de maatschappij bij het v erkrijgen en v erzenden v an
die onderdelen.
De belanghebbende (v erzekeringnemer of andere persoon die als
schipper is aan te merken) heef t tev ens recht op v ergoeding v an:
– de aan deze bemiddeling v erbonden kosten;
– de kosten v erbonden aan v erzending v an de onderdelen (ook
ev entuele douanehef f ing).
6 Vergoeding v an kosten wegens ongev al/ziekte
Indien tijdens het gebruik v an het v aartuig een opv arende (een
persoon die zich met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming v an
de v erzekeringnemer/ eigenaar aan boord v an het v aartuig
bev indt dan wel aan of v an boord gaat) wordt getrof f en door een
ongev al of plotselinge ziekte en daardoor diens directe ov erbrenging
naar een plaats v oor (eerste) medische behandeling noodzakelijk
is, worden de aan die ov erbrenging v erbonden kosten tot maximaal
2500 euro per ongev als-/ziektegebeurtenis v ergoed.
Rechthebbende op v ergoeding is degene die daadwerkelijk v erplicht
is tot betaling v an de hier bedoelde kosten, ook wanneer dit een
ander is dan de door ongev al/ziekte getrof f en opv arende. De
maatschappij zal niet tot v ergoeding ov ergaan indien en v oor zov er
recht op v ergoeding bestaat uit hoof de v an enige andere v erzekering
of v oorziening.

Artikel 4

Uitsluitingen
In dit artikel wordt een aantal omstandigheden en
(schade)situaties omschrev en waaronder de maatschappij
zich met betrekking tot schade en/of kosten
die ingev olge artikel 3 v oor v ergoeding in aanmerking
komen, kan beroepen op een uitsluiting. De maatschappij
zal dit alleen doen wanneer er redelijkerwijs
sprake is v an een direct v erband tussen die omstandigheden/
situatie en de betref f ende schade en/of
kosten. Het beroep op een uitsluiting betekent dat de betref f ende
schade en/of kosten niet - of niet v olledig worden uitgekeerd.

Artikel 4.1
Opzet en menselijke schuld
De uitsluiting geldt v oor schade die de v erzekerde met opzet of
merkelijke schuld heef t v eroorzaakt.
Hierbij zal de maatschappij de begrippen ‘opzet’ en ‘merkelijke schuld’
toepassen ov ereenkomstig de actuele v isie die de Nederlandse
rechtspraak hierov er heef t ontwikkeld

Pagina 5 van 10

Pleziervaartuigenverzekering - Polisvoorwaarden

Artikel 4.2
Onvoldoende zorg
Van onv oldoende zorg is sprake bij:
1 achterstallig onderhoud
het nalaten v an (het doen plegen v an) de onderhoud- en
controlewerkzaamheden die v an de
v erzekeringnemer/belanghebbende v erwacht mogen worden; ook
het nalaten om een ‘eigen gebrek’ (zie artikel 3.3.4 en 3.3.5),
waarmee de v erzekeringnemer/- belanghebbende bekend is, te
(laten) v erhelpen of anderszins maatregelen te tref f en om schade als
gev olg v an een bekend eigen gebrek te v oorkomen, wordt
beschouwd als achterstallig onderhoud;
2 bestaande schade / ondeugdelijke reparatie
het niet (laten) repareren v an bestaande schade aan het v aartuig;
als bestaande schade wordt ook beschouwd de situatie dat een
schade ondeugdelijk is gerepareerd en dit v oor de
v erzekeringnemer/belanghebbende bekend moet zijn;
3 onv oldoende prev entie bij buitengebruik stelling
het niet - of onv oldoende - tref f en v an maatregelen die v an de
v erzekeringnemer/belanghebbende v erwacht mogen worden ter
v oorkoming v an schade door blootstelling aan neerslag,
v ochtinwerking en v orst gedurende de periode dat het
v aartuig en de daarin aanwezige inboedel v oor langere tijd buiten
gebruik is; de jaarlijkse (winter)stalling is een v oorbeeld v an zo’n
periode.

Artikel 4.3
Onvoldoende maatregelen ter voorkoming van diefstal
Op deze uitsluiting zal in het algemeen een beroep mogelijk zijn bij het
niet - of onv oldoende – tref f en van maatregelen die v an de
v erzekeringnemer/- belanghebbende v erwachten mogen worden ter
v oorkoming v an dief stal v an het v aartuig, de daarin aanwezige
inboedel en de ev entuele ander v erzekerde objecten.
De uitsluiting is in ieder gev al v an toepassing wanneer niet is v oldaan
aan bepaalde prev entiemaatregelen in de hierna omschrev en
gev allen.
1 Dief stalgev oelige v aartuigen
Indien sprake is v an
– een v aartuig met een lengte v an zes meter of
minder, en/of
– een open sloep, dient de v erzekeringnemer/belanghebbende het
v aartuig tegen dief stal te bev eiligen wanneer het onbeheerd is
achtergelaten. De v ereiste bev eiliging moet een v erankering zijn
die minimaal bestaat uit (de combinatie v an):
– een kabel - al dan niet ommanteld - met een hardstalen kern v an
minimaal 10 millimeter;
– een of meer (hang)sloten v an deugdelijke kwaliteit.
Van onbeheerd achterlaten is sprake wanneer het v aartuig zich
zonder toezicht v an de v erzekeringnemer/ belanghebbende op een
andere locatie bev indt dan in een deugdelijk af gesloten ruimte
(zoals een loods, schuur, garage of botenhuis).
2 Verv oer v an uitrusting/onderdelen v an het v aartuig
Bij het v erv oer v an en naar het v aartuig v an zaken die tot de
v aartuiguitrusting behoren (ook onderdelen v an het v aartuig) wordt
v an de v erzekeringnemer/ belanghebbende extra zorg v erwacht om
dief stal v an die zaken uit het v erv oermiddel te v oorkomen.
Aan de v ereiste zorg is in ieder gev al niet v oldaan wanneer die
zaken v an buiten af zichtbaar in het onbeheerd achtergelaten
v erv oermiddel aanwezig zijn.
3 Dief stalgev oelige inboedel
Al naar gelang zich in het v aartuig tot de inboedel behorende zaken
bev inden die gelet op de waarde daarv an als ‘dief stalgev oelig’
gelden (zoals niet v ast in, op of aan het v aartuig gemonteerde
audiov isuele- en computerapparatuur), wordt v an de
v erzekeringnemer/belanghebbende extra zorg v erwacht om dief stal
daarv an bij het onbemand achterlaten v an het v aartuig te
v oorkomen; indien mogelijk dienen dergelijke zaken v an boord te
worden meegenomen. De v an de v erzekerde v erlangde extra zorg
geldt ook bij de dekking v oor de inboedelzaken tijdens het v erv oer
v an en naar het v aartuig; aan de v ereiste zorg is in ieder gev al niet
v oldaan wanneer dief stalgev oelige zaken v an buiten af zichtbaar in
het onbeheerd achtergelaten v erv oermiddel aanwezig zijn.
4 Dief stalprev entie buitenboordmotor
De ev entueel meev erzekerde buitenboordmotor moet met een
speciaal v oor buitenboordmotoren ontwikkeld slot, gericht op
dief stalprev entie, aan het v aartuig bev estigd zijn.
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5 Dief stalprev entie bij trailerv erv oer
Wanneer gebruikt wordt gemaakt v an een trailer dient deze
gedurende de tijd dat er geen direct toezicht is v an de v erzekerde of v an degene die v an de trailer gebruik maakt - tegen dief stal te zijn
bev eiligd met minimaal een disselslot en een wielklem. Het nalaten
v an deze maatregel leidt niet alleen tot toepassing v an de uitsluiting
ten opzichte v an het v aartuig dat zich op de trailer bev ond, maar ook
ten opzichte v an de trailer, indien deze is meev erzekerd. De
uitsluiting is in dat gev al ook v an toepassing wanneer alleen sprake
is v an dief stal v an de trailer.

Artikel 4.4
Niet hechtende verflaag / delaminatie
Deze uitsluiting heef t betrekking op:
– het ‘bladderen’ of anderszins loslaten v an v erf of een v erflaag,
ongeacht de mate waarin sprake is v an een f out in het v erf systeem;
– delaminatie, waaronder te v erstaan: onv oldoende onderlinge
hechting v an materiaallagen waaruit de scheepsromp en ev entuele
andere delen v an het v aartuig, zoals het dek, zijn opgebouwd

Artikel 4.5
Slijtage en andere geleidelijk inwerkende
omstandigheden
Deze uitsluiting heef t betrekking op:
– schade bestaande uit de gev olgen v an slijtage, behalv e wanneer als
direct gev olg v an de slijtage sprake is v an brand, ontplof f ing of
aanv aring; – schade die bestaat uit of het gev olg is v an de
(geleidelijke) inwerking v an v ocht, lucht of een bodem-, lucht- of
waterv erontreiniging; deze uitsluiting geldt niet v oor de inwerking
v an een plotseling opgetreden bodem-, lucht- of
waterv erontreiniging en de v erzekerde de inwerking daarv an op het
v aartuig (en op ev entuele andere v erzekerde zaken) redelijkerwijs
niet heef t kunnen v oorkomen;
– het v erteren/aantasten v an metaal door galv anische corrosie of
elektroly se.

Artikel 4.6
Verhuur, personenvervoer, afwijkend gebruik en
gebruik in strijd met de wet
Deze uitsluiting heef t betrekking op schade ontstaan terwijl het
v aartuig:
– wordt v erhuurd;
– wordt gebruikt v oor charterdoeleinden;
– wordt gebruikt v oor personenv erv oer tegen betaling;
– wordt gebruikt v oor andere doeleinden dan de maatschappij op
grond v an de inf ormatie die bij het aangaan v an de v erzekering - of
bij latere wijziging - door of namens de v erzekeringnemer is
v erstrekt, mocht verwachten;
– wordt gebruikt v oor deelneming aan een (poging tot een) misdrijf dan
wel een andere activ iteit in strijd met de wet.

ARTIKEL 4.7
BIJZONDERE UITSLUITING ‘SNEL
MOTORVAARTUIG’

Wanneer het v aartuig v alt onder de categorie ‘snel motorv aartuig’
gelden de v olgende bepalingen.
1 Persoon v an tenminste 18 jaar aanwezig Er is geen dekking v oor
gebeurtenissen tijdens het v aren indien niet is v oldaan aan het
v ereiste dat er tenminste één persoon v an 18 jaar of ouder aan
boord is die v erantwoordelijk is v oor de wijze v an v aren.
2 Extra v ereisten bij het v oorttrekken v an waterskiërs
Tijdens het v oorttrekken v an een (of meer) waterskiër( s) geldt als
v oorwaarden v oor dekking bov endien dat zich aan boord een
tweede persoon bev indt v an tenminste 14 jaar oud, die toezicht
houdt op de waterskier en de skilijn.

ARTIKEL 4.8
MOLEST / ATOOMKERNREACTIE
Tenslotte geldt een uitsluiting v oor iedere schadegebeurtenis
die direct v erband houdt met molest of
kernreactie.
1 Molest
Onder molest wordt het v olgende v erstaan:
– Gewapend conf lict: elk gev al waarin staten of
andere georganiseerde partijen elkaar, of
Althans de een de ander, gebruikmakend v an militaire
machtsmiddelen, bestrijden.; hieronder wordt mede v erstaan het
gewapend optreden v an een Vredesmacht v an de Verenigde
Naties;
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– Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd
tussen inwoners v an een zelf de staat.
– Opstand: georganiseerd gewelddadig v erzet binnen een staat
gericht tegen het openbaar gezag.
– Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige
handelingen, op v erschillende plaatsen zich v oordoend binnen een
staat.
– Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke beweging,
gericht tegen het openbaar gezag.
– Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging
v an leden v an enig gewapende macht, gericht tegen het gezag
waaronder zij gesteld zijn.
2 Atoomkernreactie
Hieronder wordt v erstaan: iedere atoomkernreactie, onv erschillig
hoe deze is ontstaan en waar deze zich heef t v oorgedaan.

3 Verjaring
Een rechtsv ordering tegen de maatschappij tot het doen v an een
uitkering v erjaart door v erloop v an drie jaar na het moment waarop
de v erzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde kennis kreeg
of had kunnen krijgen v an een gebeurtenis waaruit v oor de
maatschappij een v erplichting tot uitkering kan v oortv loeien.
4 Niet-tijdige melding terrorismeschade
Bij schadegebeurtenissen die v erband houden met terrorisme geldt
dat elk recht op schadev ergoeding v erv alt als de melding niet is
gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heef t beslist of er sprake is
v an een terrorismeschade (zie v oorts artikel 2.10 en
artikel 6.7).

Artikel 6

Schade

Artikel 5

Verplichtingen / verlies van rechten
Artikel 5.1
Verplichtingen bij wijziging van ligplaats
Wanneer sprake is v an een v aste ligplaats anders dan in Nederland,
België of Duitsland, is de v erzekeringnemer v erplicht dit aan de
maatschappij te melden. De maatschappij heef t het recht de
v erzekering te beëindigen wanneer de (nieuwe) ligplaats naar haar
oordeel een risicov erzwaring betekent en de v erzekeringnemer
niet akkoord gaat met de ev entueel door de maatschappij
v oorgestelde nieuwe condities waarop v oortzetting v an de v erzekering
mogelijk is.

Artikel 5.2
Verplichtingen bij eigendomsoverdracht
De v erzekeringnemer is v erplicht de maatschappij mededeling te
doen v an eigendomsov erdracht (zoals v erkoop) v an het v aartuig. De
dekking eindigt in ieder gev al direct v anaf het moment dat de
v erzekeringnemer geen belang meer bij het v aartuig heef t,
ongeacht of daarv an tijdig mededeling is gedaan. De maatschappij
heef t tev ens het recht de v erzekering te beëindigen, tenzij wordt
ov ereengekomen (of bij melding v an de ov erdracht reeds
ov ereengekomen) dat de v erzekering ten gunste en ten name v an de
nieuwe eigenaar wordt v oortgezet.

Artikel 5.3
Verplichtingen bij schade
1 Schademeldingsplicht
Zodra v erzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte
is of behoort te zijn v an een gebeurtenis die v oor de maatschappij tot
een uitkeringsplicht kan leiden, is hij v erplicht die gebeurtenis
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden.
2 Schade-inf ormatieplicht
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn v erplicht
binnen een redelijke termijn aan de maatschappij alle inlichtingen en
bescheiden te v erschaffen die v oor de maatschappij v an belang
zijn om haar uitkeringsplicht te beoordelen.
3 Medewerkingsplicht / Plicht om schade te v oorkomen
en te v erminderen
Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn v erplicht hun
v olle medewerking te v erlenen en alles na te laten wat de belangen
v an de maatschappij zou kunnen benadelen. Dit betekent v oorts de
plicht om bij de v erwezenlijking v an een gebeurtenis waarv oor de
v erzekering dekking biedt, of het ophanden zijn daarv an, binnen
redelijke grenzen alle maatregelen te nemen die tot
v oorkoming of v ermindering v an schade kunnen leiden.
4 Aangif te bij de politie
Bij schade die het gev olg is v an het onrechtmatig handelen v an een
of meer personen, geldt de v erplichting daarv an aangif te te doen bij
de politie. Onder onrechtmatig handelen wordt ook dief stal of een
poging daartoe v erstaan.

Artikel 5.4
Verlies van rechten
1 Sanctie bij niet nakomen v erplichtingen
Aan deze v erzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien
v erzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde een of meer v an de
hierbov en genoemde v erplichtingen niet is nagekomen
en daardoor de belangen v an de maatschappij heef t benadeeld.
2 Sanctie bij opzet tot misleiding
Elk recht op uitkering komt te v erv allen, indien de v erzekeringnemer
of de tot uitkering gerechtigde de schademeldings- en/of de schadeinf ormatiev erplichting niet is nagekomen met het opzet de
maatschappij te misleiden, tenzij de misleiding deze sanctie niet
rechtv aardigt.
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Artikel 6.1
Inschakeling experts
De v aststelling v an schade en/of kosten geschiedt in onderling ov erleg
of door een door de maatschappij ingeschakelde expert. Indien een
dergelijke af wikkeling niet mogelijk is, heef t de v erzekerde het recht
ook zelf , v oor eigen rekening, een expert in te schakelen. Wanneer op
basis v an de bev indingen v an beide experts geen ov ereenstemming
omtrent de schadev aststelling - of ov er de toedracht - wordt bereikt,
benoemen de betrokken experts een derde expert die binnen de
grenzen v an de v oorgaande taxaties een bindende uitspraak doet.
De kosten v erbonden aan het v erkrijgen v an een dergelijk bindend
adv ies worden door de maatschappij gedragen.

Artikel 6.2
Algemene regeling bij reparatie van schade
Bij schadev aststelling en schaderegeling op basis v an reparatie heef t
de maatschappij het recht uitkering v an de v astgestelde v ergoeding op
te schorten zolang de schade niet of niet deugdelijk is gerepareerd.
Indien sinds v aststelling v an de schade een jaar is v erstreken zonder
dat sprake is v an deugdelijke reparatie, wordt de schade af gewikkeld
door uitkering v an de helf t v an het v astgestelde schadebedrag, tenzij
in ov erleg een andere regeling wordt ov ereen gekomen. Deze regeling
geldt ook bij schade aan de ev entueel meev erzekerde trailer.

Artikel 6.3
Schaderegeling vaartuig
1 Schaderegeling op basis v an reparatie
Wanneer reparatie mogelijk is en geen sprake is v an totaal v erlies,
v ergoedt de maatschappij de aan reparatie v erbonden kosten. Bij
v erv anging v an onderdelen wordt geen af trek toegepast v oor
v eronderstelde v erbetering wegens ‘nieuw v oor oud’, tenzij sprake is
v an v erv anging v an:
– (dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee
v ergelijkbare onderdelen;
– een buitenboordmotor die op het moment v an
de schade ouder is dan 3 jaar;
– onderdelen die al v óór de schadegebeurtenis
beschadigd blijken als gev olg v an slijtage zoals bedoeld in artikel
4.5. De (restant)waarde v an noodzakelijkerwijs v erv angen
onderdelen wordt wel op de v ergoeding in mindering gebracht.
2 Schaderegeling op basis v an totaal v erlies
De uit te keren schadev ergoeding wordt v astgesteld op basis v an
totaal v erlies indien:
– reparatie niet mogelijk is;
– ondanks de mogelijkheid tot reparatie daartoe
niet wordt ov ergegaan;
– sprake is v an dief stal/verduistering v an het
gehele v aartuig.
Bij totaal v erlies wordt de v ergoeding v astgesteld op het v erschil
tussen de waarde v an het v aartuig direct v óór de
schadegebeurtenis (de dagwaarde) en de waarde direct daarna
(de restantwaarde). Af wikkeling op basis v an totaal v erlies kan er
niet toe leiden dat meer wordt uitgekeerd dan het v oor reparatie
benodigde bedrag.
3 Waardegarantie bij schade binnen 3 jaar
Indien binnen drie jaar na de aanschaf datum v an het v aartuig sprake
is v an een totaal v erlies schade, geldt als dagwaarde de
aanschaf waarde v an het v aartuig zoals v ermeld op een (originele)
aankoopnota, af gegev en door een bij de Kamer
v an Koophandel ingeschrev en watersportbedrijf of jachtmakelaar.
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4 Extra uitkering bij aanschaf nieuw v aartuig
Indien de v erzekerde naar aanleiding v an totaal v erlies ov ergaat tot
aanschaf v an een ander v aartuig, bestaat recht op een extra
uitkering indien en v oor zov er de aanschaf prijs meer bedraagt dan
het v oor uitkering in aanmerking komende schadebedrag. De extra
uitkering bedraagt maximaal 10% v an de dagwaarde v an het
(v erzekerde) v aartuig, met dien v erstande dat de uit te keren
v ergoeding niet meer dan 110% v an het v erzekerde bedrag
zal zijn. Verzekerde dient de aanschaf v an het v erv angende v aartuig
alsmede de hoogte v an de v erschuldigde en betaalde aanschaf prijs
aan te tonen.
5 Betekenis v erzekerde bedrag / Eigen risico /BTW
De ov ereenkomstig de v oorgaande bepalingen v astgestelde
schadev ergoeding, v erminderd met een ev entueel op de polis
aangegev en eigen risico, wordt uitgekeerd tot maximaal het v oor het
v aartuig v erzekerde bedrag, tenzij door toepassing v an artikel 6.3.4
recht bestaat op een uitkering bov en het v erzekerde bedrag
(maximaal 110%). De v ergoeding is exclusief BTW indien:
– dit blijkens de polis of daarbij behorende
clausule is ov ereengekomen, en/of
– de v erzekeringnemer terzake v an het v aartuig
recht heef t op v ooraf trek BTW.
6 Lager eigen risico bij schadev rij v aren
Bij toepassing v an het eigen risico wordt rekening gehouden met
een of meer (opeenv olgende) schadev rije v erzekeringsjaren direct
v ooraf gaande aan het jaar waarin de schadegebeurtenis zich
v oordoet, in die zin dat het eigen risico v oor ieder zodanig schadev rij
jaar met 20% wordt v erminderd. Hierbij geldt dat:
– het bedrag waarmee het op de polis v ermelde eigen risico in totaal
kan worden v erminderd maximaal 1250 euro bedraagt, en
– minimaal een eigen risico ten bedrage v an 100 euro v an
toepassing blijf t. Al naar gelang er na het jaar waarin de hierv oor
bedoelde schadegebeurtenis plaats v ond wederom sprake is v an
een of meer schadev rije v erzekeringsjaren, wordt het v oordeel bij
een v olgende schade opnieuw toegepast. (In artikel 7.3.5 is
v ermeld wat onder een schadev rij v erzekeringsjaar wordt
v erstaan).
7 Geen eigen risico bij schade aan bijboot
Bij een schadegebeurtenis waardoor uitsluitend schade aan de bij
het v aartuig behorende bijboot (zie artikel 2.3) is ontstaan, wordt het
ev entuele eigen risico niet toegepast.

Artikel 6.4
Schaderegeling inboedel
1 Nieuwwaarde-/dagwaarderegeling
Bij schade aan de inboedel wordt het v erschil v ergoedt tussen de
nieuwwaarde v an de beschadigde zaken direct v óór de
schadegebeurtenis v erminderd met de restantwaarde. Indien echter
reparatie mogelijk is v oor een lager bedrag (ook wanneer in dit
bedrag ev entuele waardev ermindering is begrepen) wordt dat lagere
bedrag v ergoed. Bij de schaderegeling wordt in plaats v an de
nieuwwaarde de dagwaarde v an de beschadigde zaken in
aanmerking genomen indien
– de waarde direct v óór de schadegebeurtenis (dagwaarde) minder
is dan 40 % v an de nieuwwaarde;
– sprake is v an zaken met een antiquarische of
zeldzaamheidswaarde.
Onder nieuwwaarde wordt v erstaan: de aankoopprijs die ten tijde
v an de schadegebeurtenis geldt v oor zaken v an dezelf de soort en
kwaliteit als de beschadigde zaken.
Onder dagwaarde wordt v erstaan: de nieuwwaarde als zojuist
omschrev en, onder af trek v an een bedrag v oor
waardev ermindering gebaseerd op ouderdom, slijtage en staat v an
onderhoud v an de beschadigde zaken.
2 Betekenis v erzekerde bedrag / Eigen risico
De ov ereenkomstig de v oorgaande bepaling v astgestelde
schadev ergoeding, v erminderd met een ev entueel eigen risico,
wordt uitgekeerd tot maximaal het v oor de inboedel v erzekerde
bedrag.
3 Bijzondere uitkeringsmaxima
Bij regeling v an inboedelschade gelden v oorts de v olgende
bijzondere uitkeringsmaxima: – 500 euro per gebeurtenis v oor zich
aan boord bev indende bijzondere sportuitrusting (zoals
sporthengels, waterski’s, duikuitrusting, wetsuits); – 500 euro per
gebeurtenis v oor zich aan boord bev indende zaken die zijn
meegenomen ten behoev e v an andere activ iteiten dan het v aren;
golf uitrusting en f ietsen worden in ieder gev al als dergelijke zaken
beschouwd. Bij toepassing v an een bijzonder uitkeringsmaximum
wordt een ev entueel eigen risico niet toegepast.
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Artikel 6.5
Schaderegeling Voortstuwingsinstallatie
1 Onderscheid tussen reparatie en totaal v erlies
Wanneer reparatie mogelijk is v ergoed de maatschappij
de aan reparatie v erbonden kosten tot maximaal de waarde v an de
v oortstuwingsinstallatie direct v óór de schadegebeurtenis (de
dagwaarde). Wanneer de v oortstuwingsinstallatie door de reparatie
in een aanmerkelijk betere staat is komen te v erkeren, houdt de
maatschappij zich het recht v oor een redelijke af trek toe te passen
wegens v eronderstelde v erbetering. Wanneer reparatie niet mogelijk
is (ook: bij dief stal/v erduistering) wordt de v ergoeding v astgesteld op
het v erschil tussen de waarde v an de v oortstuwingsinstallatie direct
v óór de schadegebeurtenis (de dagwaarde) en de waarde direct
daarna (de restantwaarde). Er wordt echter nooit méér uitgekeerd
dan het v oor reparatie benodigde bedrag.
2 Betekenis v erzekerde bedrag / Eigen risico / BTW
Als op de polis een v erzekerd bedrag v oor de
v oortstuwingsinstallatie is v ermeld, wordt de ov ereenkomstig de
v oorgaande bepaling v astgestelde v ergoeding uitgekeerd tot
maximaal dat bedrag. Het de v erzekeringnemer toekomende bedrag
wordt uitgekeerd onder inhouding v an het eigen risico, v oor zov er
v an toepassing. Voor v ergoeding v an de BTW gelden dezelf de
regels als in dit artikel v ermeld onder ‘Schaderegeling v aartuig’

Artikel 6.6
Eigendomsoverdracht bij diefstal
Bij dief stal/v erduistering v an het v aartuig en/of de v erzekerde inboedel
wordt tot uitkering v an de v astgestelde schadev ergoeding ov ergegaan
na het v erstrijken v an een redelijke termijn waarbinnen de
terugv erkrijging v an de v erdwenen zaken nog mocht worden v erwacht
en tev ens nadat de v erzekerde op v erzoek v an de maatschappij de
eigendom v an deze zaken aan haar heef t ov ergedragen.

Artikel 6.7
Beperkte vergoeding bij terrorismeschade
Bij schade als gev olg v an gebeurtenissen die (direct of indirect)
v erband houden met:
– terrorisme of prev entiev e maatregelen
– handelingen of gedragingen ter v oorbereiding v an terrorisme of
prev entiev e maatregelen
De NHT beslist of er sprake is v an een terrorismeschade. Op
v ergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na
deze beslissing en de bekendmaking v an het bedrag v an de
v ergoeding. De v olledige tekst v an het uitkeringsprotocol is
v erkrijgbaar bij de maatschappij of te raadplegen op
www.terrorismev erzekerd.nl.

Artikel 7

Premie
Artikel 7.1
Premiebetaling
1 Premie v erschuldigd per premiev erv aldatum
De premie, waarin begrepen de kosten en de assurantiebelasting, is
bij v ooruitbetaling op de premiev erv aldatum v erschuldigd. Deze
datum wordt altijd op het betalingsv erzoek v ermeld.
2 Gev olg v an wanbetaling bij aanv angspremie
Indien v erzekeringnemer de aanv angspremie, dat is de eerste
premie die na het sluiten v an de v erzekering v erschuldigd wordt, niet
uiterlijk op de dertigste dag na ontv angst v an het betalingsv erzoek
betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door
de maatschappij is v ereist geen dekking v erleend ten aanzien v an
alle gebeurtenissen die hebben plaatsgev onden nadat 30 dagen
sinds de ingangsdatum zijn v erstreken. Onder aanv angspremie
wordt mede v erstaan de premie die de v erzekeringnemer in v erband
met een tussentijdse wijziging v an de v erzekering
v erschuldigd wordt.
3 Gev olg v an wanbetaling bij v olgende premies
Indien v erzekeringnemer de tweede en/of v olgende
premietermijnen, dan wel de v erv olgpremie weigert te betalen, wordt
geen dekking v erleend ten aanzien v an gebeurtenissen die na de
v oor die premie geldende v erv aldag hebben plaatsgev onden.
Indien v erzekeringnemer de tweede en/of v olgende premietermijnen,
dan wel de v erv olgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking
v erleend ten aanzien v an gebeurtenissen die hebben
plaatsgev onden v anaf de v ijf tiende dag nadat de maatschappij de
v erzekeringnemer na de v erv aldag schrif telijk heef t aangemaand en
betaling is uitgeblev en. Onder v erv olgpremie wordt mede v erstaan
de premie die de v erzekeringnemer bij stilzwijgende
v erlenging v an de v erzekering v erschuldigd wordt.
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4 Herstel dekking bij betaling achteraf
Ook al wordt de dekking wegens wanbetaling opgeschort of
beëindigd, de v erzekeringnemer blijf t v erplicht de premie te v oldoen.
De dekking wordt weer v an kracht v oor gebeurtenissen die hebben
plaatsgev onden na de dag waarop hetgeen de v erzekeringnemer
v erschuldigd is, v oor het geheel, dus inclusief alle tot dan
toe onbetaald geblev en opeisbare premietermijnen,
door de maatschappij is ontv angen.

Artikel 7.2
Premierestitutie
Behalv e bij opzegging wegens opzet de maatschappij te misleiden,
wordt bij tussentijdse beëindiging restitutie v erleend v oor reeds
betaalde premie die betrekking heef t op de periode na de datum v an
beëindiging. De omv ang v an de premierestitutie wordt naar
billijkheid v astgesteld.

Artikel 7.3
No-Claim
1 Korting v oor schadev rij v aren
Met ingang v an elk nieuw v erzekeringsjaar wordt op de op het
polisblad genoemde jaarpremie een korting v erleend v an:
– 10% na één schadev rij v erzekeringsjaar;
– 15% na twee opeenv olgende schadev rije v erzekeringsjaren;
– 20% na drie opeenv olgende schadev rije v erzekeringsjaren;
– 25% na v ier opeenv olgende schadev rije v erzekeringsjaren;
– 30% na v ijf opeenv olgende schadev rije v erzekeringsjaren;
– 35% na zes of meer opeenv olgende schadev rije
v erzekeringsjaren.
2 Terugv al bij schade
Bij een gemelde schade wordt de no-claim korting als v olgt
teruggebracht:
– v an 35% naar 25%
– v an 30% naar 20%
– v an 25% naar 15%
– v an 20% naar 10%
– v an 15% of minder naar 0%
Bij twee schaden in één v erzekeringsjaar v alt de
no-claimkorting naar 0% terug behoudens ‘noclaimbescherming’.
3 Geen terugv al, ondanks schade
Een gemelde schade heef t echter geen inv loed op de no-claim
korting indien:
– de maatschappij geen schadev ergoeding v erschuldigd is
(ongeacht ev entuele door hem
gemaakte kosten);
– de maatschappij de gehele door hem uitgekeerde schadev ergoeding heef t v erhaald of deze niet (geheel)
heef t kunnen v erhalen tengev olge v an een tussen
v erzekeringsmaatschappijen gesloten
schaderegelingsov ereenkomst of tengev olge v an wettelijke
bepalingen, die de v ergoedingsplicht v an een schuldige partij
beperken;
– uitsluitend sprake is v an schade aan de meev erzekerde bijboot
(zie artikel 2.3).
4 No-claim bescherming
Bij één schademelding in een jaar waaraan drie schadev rije jaren
zijn v ooraf gegaan, blijf t de op dat moment v an kracht zijnde no-claim
korting gehandhaaf d per eerstkomende premiev erv aldatum. Bij
een tweede schade v alt de no-claim korting terug alsof sprake is v an
één schademelding.
5 Betekenis schadev rij v erzekeringsjaar
Onder een schadev rij v erzekeringsjaar wordt v erstaan een periode
v an twaalf maanden v anaf de laatste premiev erv aldatum waarin de
met de maatschappij gesloten v erzekering onaf gebroken v an kracht is
geweest en waarin geen schade werd aangemeld.

Artikel 8

Herziening van premie en
voorwaarden
De maatschappij heef t het recht de premie en/of v oorwaarden v oor
v erzekeringen v an dezelf de soort als deze v erzekering te herzien en
deze v erzekering tussentijds aan de nieuwe premie en/of v oorwaarden
aan te passen. De maatschappij zal v erzekeringnemer v an tev oren
schrif telijk in kennis stellen v an de aanpassing. Tot 30 dagen na de
aanpassingsdatum heef t v erzekeringnemer het recht de aanpassing
schrif telijk te weigeren, indien deze leidt tot hogere premie en/of
v oorwaarden die v oor hem nadeliger zijn. Indien v erzekeringnemer
v an dit recht gebruik maakt eindigt de v erzekering op de datum
waarop de aanpassing is gaan gelden.
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Artikel 9

Geldigheidsduur en
opzegmogelijkheden
Artikel 9.1
Contractduur van de verzekering
De v erzekering heef t een op het polisblad v ermelde contractduur en
wordt, behoudens toepassing v an een opzegmogelijkheid, telkens
stilzwijgend met een zelf de termijn v erlengd.

Artikel 9.2
Opzegmogelijkheden voor de maatschappij
De maatschappij kan de v erzekering in de v olgende situaties
beëindigen door een schrif telijke opzegging.
1 Opzegging per contractv ervaldag
Tegen het einde v an de op het polisblad v ermelde contractduur, met
inachtneming v an een opzeggingstermijn v an twee maanden.
2 Bij achterstand in premiebetaling
Indien de v erzekeringnemer de v erschuldigde premie weigert te
betalen of niet tijdig betaalt. In gev al v an niet tijdige betaling v an de
v erv olgpremie echter uitsluitend indien de maatschappij
de v erzekeringnemer na de premiev erv aldag v ruchteloos tot betaling
heef t aangemaand. De v erzekering eindigt op de in de
opzeggingsbrief genoemde datum; die datum zal bij niet
tijdige betaling v an de v erv olgpremie niet eerder zijn dan een datum
die twee maanden na de dagtekening v an de opzeggingsbrief ligt.
3 Bij misleidende inf ormatie
Binnen twee maanden na de ontdekking dat de v erzekeringnemer de
mededelingsplicht bij het aangaan v an de v erzekering niet is
nagekomen en v erzekeringnemer daarbij heef t gehandeld met het
opzet de maatschappij te misleiden dan wel de maatschappij de
v erzekering bij kennis v an de ware stand v an zaken niet zou hebben
gesloten. De v erzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum.
4 Bij onjuiste inf ormatie na schade
Indien in gev al v an schade opzettelijk onjuiste gegev ens zijn
v erstrekt. De maatschappij hoef t bij een opzegging in deze situatie
geen opzegtermijn in acht te nemen.
5 Bij schademelding
Na een schademelding, indien
– de opzeggingsbrief is v erzonden uiterlijk op de 30e dag nadat de
maatschappij de v erzekeringnemer schrif telijk een def initief
standpunt ov er de af wikkeling v an de schade heef t laten weten, en
– de maatschappij eerder aan de v erzekeringnemer
een brief heef t gestuurd met een waarschuwing wegens een
ongunstig schadev erloop. De maatschappij zal hierbij een
opzegtermijn v an tenminste twee maanden in acht nemen.

Artikel 9.3
Opzegmogelijkheden voor de verzekeringnemer
De v erzekeringnemer kan de v erzekering in de v olgende situaties
beëindigen door een schrif telijke opzegging.
1 Opzegging per contractv ervaldag
Tegen het einde v an de op het polisblad v ermelde geldigheidsduur
met inachtneming v an een opzegtermijn v an tenminste twee maanden.
Indien de v erzekeringnemer de v erzekering heef t af gesloten in zijn
particuliere hoedanigheid en ten behoev e v an een particulier belang,
kan de v erzekering na de eerste contractduur ieder moment worden
opgezegd, met een opzegtermijn v an een maand.
2 Bij wijziging v an premie en of v oorwaarden
Binnen één maand na ontv angst v an de mededeling v an de
maatschappij houdende een wijziging v an premie- en of v oorwaarden
ten nadele v an v erzekeringnemer en/of v erzekerde. De v erzekering
eindigt op de dag waarop de wijziging v olgens de mededeling v an de
v erzekeraar ingaat, maar niet eerder dan een maand na de datum v an
dagtekening v an bedoelde mededeling.
3 Bij een beroep op onv oldoende inf ormatie
Binnen twee maanden nadat de maatschappij tegenov er
v erzekeringnemer een beroep op de niet-nakoming v an de
mededelingsplicht bij het aangaan v an de v erzekering heef t gedaan.
De v erzekering eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is
v ermeld of bij gebreke daarv an op de datum v an dagtekening v an de
opzeggingsbrief
4 Bij schademelding
Na een schademelding, indien
– de opzeggingsbrief is v erzonden uiterlijk op de 30e dag nadat de
maatschappij de v erzekeringnemer schrif telijk een def initief
standpunt ov er de af wikkeling v an de schade heef t laten weten, en
– de maatschappij al eerder aan de v erzekeringnemer
een brief heef t gestuurd met een waarschuwing wegens een
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ongunstig schadev erloop. De v erzekeringnemer dient hierbij een
opzegtermijn v an tenminste twee maanden in acht te nemen.

Artikel 9.4
Schorsing van de verzekeringnemer
De v erzekering kan op v erzoek v an de v erzekeringnemer worden
geschorst indien na eigendomsov erdracht in de zin v an artikel 5.2
geen ander plezierv aartuig ter v erzekering is aangeboden en door
de maatschappij geaccepteerd. Er is tev ens sprake v an schorsing na
totaal v erlies v an het v aartuig in de zin v an artikel 6.3.2.
Schorsing heef t tot gev olg dat:
– de dekking v an de v erzekering in ieder gev al v anaf de
schorsingsdatum eindigt en weer v an kracht wordt nadat daarov er
binnen 60 maanden na de schorsingsdatum met de maatschappij
ov ereenstemming is bereikt;
– de reeds betaalde premie v oor de periode na de ingangsdatum v an
de schorsing wordt v errekend met de premie die door
v erzekeringnemer v erschuldigd is - of zal worden - nadat de dekking
weer v an kracht is geworden. De aldus bedoelde ‘onv erdiende’
premie v erv alt aan de maatschappij wanneer de termijn v an 60
maanden is v erstreken zonder dat de dekking weer v an kracht is
geworden. Tev ens eindigt de v erzekering in dat gev al.
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