Pleziervaartuigenverzekering - Polisvoorwaarden

Inleiding
Deze v oorw aarden beschrijv en uw v erzekering. U bent standaard
v erzekerd v oor de dekking
A ansprakelijkheid. Bent u aansprakelijk v oor schade aan personen of
schade aan zaken die v eroorzaakt is met of door uw v aartuig? Dan
bent u met deze dekking v erzekerd. U kunt de v erzekering uitbreiden
met de dekkingen Beperkt casco, V olledig casco (schade aan uw eigen
v aartuig, bijboot, inboedel of trailer), O ngev allen O pvarenden en
Rechtsbijstand. O p uw polisblad staat hoe u bent v erzekerd.
H ebt u v ragen of w ilt u een w ijziging doorgev en?
H ebt u nog v ragen ov er uw v erzekering? Wilt u een w ijziging
doorgev en? Dat kan op een v an deze manieren:
1. H ebt u uw v erzekering afgesloten v ia een adv iseur? N eem dan
contact op met uw adv iseur.
2. H ebt u geen adv iseur? Dan kunt u contact opnemen op de
v olgende manieren:
Telefonisch op: 020 – 5944111 (v an ma. t/m v r. tussen
8:30 en 17:30 uur)
P er post naar Delta Lloy d P lezierv aartuigen, P ostbus
1000, 1000 BA A M STERDAM
P er email naar: plezierv aartuigen@deltalloy d.nl

Welke veranderingen moet u altijd
doorgeven?
De v olgende v eranderingen moet u meteen aan ons melden nadat
deze zich v oordoen:
1. U of uw nabestaande heeft geen belang meer bij uw v aartuig.
Bijv oorbeeld omdat u uw v aartuig hebt v erkocht, omdat uw
v aartuig total loss is of omdat uw v aartuig gestolen is.
2. U w nieuw e ligplaats een v aste ligplaats is buiten N ederland,
België of Duitsland.
3. A ls de w aarde v an uw v aartuig is gew ijzigd. Bijv oorbeeld door een
inv estering in apparatuur, v oortstuw ingsinstallatie en ov erige
uitrusting.
4. A ls het gebruik v an het v aartuig w ijzigt. Bijv oorbeeld u gaat uw
v aartuig v erhuren.
A ls u v erhuist moet u dat binnen dertig dagen na v erhuisdatum aan
ons melden.
G eeft u de v eranderingen niet of niet binnen de termijn aan ons door?
Dan v erv alt na deze termijn uw recht op schadev ergoeding. U hebt
w el recht op schadev ergoeding als w ij uw v erzekering tegen dezelfde
v oorw aarden zouden v oortzetten, als u de w ijziging op tijd hadden
doorgegev en.
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Wat moet u doen bij schade?
P robeer de schade zo v eel mogelijk te beperken. G eef de schade
v erv olgens zo snel mogelijk door. Dat kan op één v an deze manieren:
H ebt u uw ver zekering afgesloten via een adviseur ?
– Bel altijd uw adv iseur.
– V ul een schadeformulier in en stuur dat naar uw adv iseur.

Wat moet u doen als u rechtsbijstand nodig
hebt?
H ebt u de dekking Rechtsbijstand v erzekerd? Wij hebben met DA S
afgesproken dat DA S de rechtsbijstand v erleent v oor de dekking
Rechtsbijstand. A ls u een conflict hebt, is het belangrijk dat u zo snel
mogelijk met DA S contact opneemt. Dit kan op v erschillende
manieren.

H ebt u geen adviseur ?
– Bel ons eerst v ia telefoonnummer 020 - 594 96 66 (v an maandag tot
en met v rijdag tussen 08.30 en 17.30 uur).
– V ul een schadeformulier in en stuur dat naar Delta Lloy d
P lezierv aartuigen, P ostbus 1000, 1000 BA A msterdam.

Wilt u alleen advies?
A ls u alleen adv ies nodig hebt, kunt u bellen met DA S . Dat kan v an
maandag tot en met v rijdag tussen 8.30 en 17.30 uur v ia
telefoonnummer 020 - 651 88 15.

Is er sprake v an een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of
v andalisme? Doet u dan meteen aangifte bij de plaatselijke politie.

Wilt u een conflict aanmelden?
H ebt u juridische hulp nodig en w ilt u uw zaak direct aanmelden? Dan
kan dat op de v olgende manieren:

Welke service bieden wij u bij schade?
M et uw Delta Lloy d Watersportpolis kunt u gebruikmaken v an een
schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij het S chadeherstelnetw erk
v an Delta Lloy d. U laat uw v aartuig dan repareren bij speciaal
geselecteerde schadeherstelbedrijv en. Wilt u meer informatie
hierov er? N eem dan contact op met uw adv iseur of m et Delta Lloy d
P lezierv aartuigen.
Welke voor delen heeft het Schadeherstelnetwerk voor u?
Bent u v oor de schade v erzekerd? Dan heeft de schadeherstelprocedure de v olgende v oordelen v oor u:
– Wij betalen de schade rechtstreeks aan de reparateur. U betaalt
alleen uw ev entuele eigen risico aan de reparateur.
– Tw ee jaar garantie op de reparatie.

Wat moet u doen als u hulp nodig hebt?
N eem zo snel mogelijk contact op met de Delta Lloy d H ulpdienst v ia
telefoonnummer 020 - 594 25 25. O f v anuit het buitenland +31 20
594 25 25. De H ulpdienst staat 24 uur per dag v oor u klaar.
U bent v erplicht om v olledig mee te w erken aan de hulpv erlening.
V olgt u de aanw ijzingen op v an de Delta Lloy d H ulpdienst en de
hulpv erleners op de plaats w aar u bent. De Delta Lloy d H ulpdienst
bepaalt w elke kosten v ergoed w orden.

V oor aanvaringschade zonder letsel:
– online v ia w w w.das.nl/zaakaanmelden;
– telefonisch v ia 020 - 651 75 17 (v an maandag tot en met v rijdag
tussen 8.30 en 17.30 uur);
– per post naar:
DA S , Team Intake Verhaal
P ostbus 23000
1100 DM A M S TERDAM
V oor alle andere conflicten:
– online v ia w w w.das.nl/zaakaanmelden;
– per post naar:
DA S , Team Intake Juridisch
P ostbus 23000
1100 DM A msterdam
Let op: stuurt u alstublieft direct de documenten mee die ov er het
conflict gaan. M eldt u uw zaak v ia de w ebsite v an DA S aan? Dan kunt
u de documenten scannen en als bijlage meesturen.
V ermeld altijd uw polisnummer op de documenten. A ls u een kopie
v an uw polisblad meestuurt bespoedigt dat de afhandeling.
Is er spr ake van spoed?
N eem bij spoed altijd eerst telefonisch contact op met de Juridische
A dv iesdesk v an DAS. Dat kan v an maandag tot en met v rijdag tussen
8.30 en 17.30 uur v ia telefoonnummer 020 - 651 88 15.

Let op: komt u deze v erplichtingen niet na? Dan kan het gev olg zijn
dat de Delta Lloy d H ulpdienst u geen kosten (meer) v ergoedt.
De Delta Lloy d H ulpdienst moet de hulp in redelijkheid kunnen
uitv oeren. H ulp mag dus niet onmogelijk zijn door bijv oorbeeld
oorlogsomstandigheden, onlusten, oproer of een natuur- of
kernramp. Dat is bijv oorbeeld het gev al als hulpv erleners door
ov erstromingen het gebied niet kunnen bereiken w aar u bent. De
Delta Lloy d H ulpdienst houdt bij het v erlenen v an de hulp rekening
met uw gezondheidstoestand als dat nodig is. H et medisch team v an
de Delta Lloy d H ulpdienst kan bindend adv ies uitbrengen ov er w elke
hulp noodzakelijk is.
Bespaart u kosten, of ontv angt u bedragen terug? Dan brengt de
Delta Lloy d H ulpdienst die bedragen in mindering op de v ergoeding.
H eeft de Delta Lloy d H ulpdienst u hulp gegev en of kosten v ergoed
w aarop u geen recht heeft? Dan moet u de rekening v an de Delta
Lloy d H ulpdienst daarv oor betalen binnen dertig dagen na de datum
die op de rekening staat.
Wanneer hebt u r echt op hulp?
U hebt ook recht op hulp als de schipper/bestuurder v an uw v aartuig
uitv alt door een ernstige ziekte of een ongev al. Daarbij gelden de
v olgende v oorw aarden:
1. het v aartuig w ordt gebruikt als v akantiev erblijf of als
v erv oermiddel v an en naar de v akantiebestemming;
1. een noodreparatie is niet mogelijk;
2. het is medisch niet langer v erantw oord v oor de
schipper/bestuurder om uw v aartuig te besturen, én;
3. er is in het reisgezelschap niemand anders die uw v aartuig kan
besturen.
Wij v ergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.
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Wat dekt uw watersportverzekering?
In dit hoofdstuk leest u precies v oor w elke gebeurtenissen u v erzekerd
bent. De schade moet plotseling en onv oorzien zijn v eroorzaakt of
ontstaan door een gebeurtenis:
– die zich v oordoet tijdens de looptijd v an deze v erzekering, en:
– die u niet kon v oorzien toen u deze v erzekering afsloot of w ijzigde.
H ebt u deze v erzekering op een later tijdstip uitgebreid? Dan geldt het
tijdstip v an die uitgebreidere v erzekering als het moment w aarop u de
v erzekering afsloot.
Waar bent u ver zekerd?
U bent v erzekerd in het v aargebied dat op uw polis v ermeld staat.

Aansprakelijkheid
U bent v erzekerd v oor de dekking A ansprakelijkheid.
Waar voor bent u verzekerd met de dekking
A anspr akelijkheid?
U bent v erzekerd als u aansprakelijk bent v oor schade aan personen
of schade aan zaken die v eroorzaakt is met of door uw v aartuig.
P er gebeurtenis v ergoeden w ij maximaal het v erzekerde bedrag dat op
het polisblad staat.
Bent u aansprakelijk v oor schade v an een andere v erzekerde? Dan
v ergoeden w ij alleen schade aan personen (dus geen schade aan
zaken). Wij betalen alleen aan de benadeelde v erzekerde of
zijn/haar erfgenamen. A an andere partijen betalen w ij niet.
Snel vaar tuig
O ok bent u v erzekerd v oor schade v eroorzaakt door een w aterskiër(s)
die door uw v aartuig w ordt v oortgetrokken. Wij v ergoeden de schade
alleen als:
1. er altijd één persoon aan boord is v an 18 jaar of ouder die
v erantw oordelijk is v oor het v aren, én;
2. er tijdens het v oorttrekken v an w aterskiër(s) een tw eede persoon
aan boord is die toezicht houdt op de w aterskiër(s). Deze persoon
moet minimaal 14 jaar oud zijn.
Welke kosten ver goeden wij?
Waar bor gsom
De ov erheid kan u v oor een gebeurtenis om een w aarborgsom v ragen
om de rechten v an de benadeelde(n) te w aarborgen. A ls de
gebeurtenis v erzekerd is, schieten w ij die w aarborgsom v oor. Wordt
de w aarborgsom w eer v rijgegev en? Dan bent u v erplicht ons te
machtigen om hierov er te beschikken. U moet alle medew erking
v erlenen om de w aarborgsom terugbetaald te krijgen. Let op: per
gebeurtenis schieten w ij maximaal € 25.000,- v oor.
P r oceskosten
Wij v ergoeden de proceskosten en de w ettelijke rente ov er het deel
v an de schade (de hoofdsom) dat w ij v ergoeden. Wij v ergoeden die
kosten bov en op het v erzekerde bedrag als dat nodig is.

Wanneer bent u ver zekerd voor Diefstal?
Ligt uw vaar tuig in het water ?
H eeft u een v aartuig met een lengte v an maximaal zes meter of een
open sloep? Dan bent u v erplicht om te zorgen v oor een v erankering
die minimaal bestaat uit (of een combinatie is) v an een kabel met een
hardstalen kern v an minimaal tien millimeter en één of meer (hang)
sloten die goedgekeurd zijn v olgens de S C M /VbV slotenlijst.
Deze lijst kunt u v inden op
w w w .stichtingv bv.nl/v aartuigen/bev eiliging/producten.
Ligt uw vaar tuig op een boottrailer?
Kunt u geen direct toezicht op uw v aartuig houden? Dan bent u
v erplicht uw v aartuig te stallen op eigen terrein of in een goed af te
sluiten ruimte zoals een garage, loods of schuur. S taat uw v aartuig op
de openbare w eg of een openbare parkeerplaats? Dan bent u v erplicht
om de trailer minimaal te bev eiligen met een disselslot en een
w ielklem.
Ligt uw vaar tuig op een boottrailer tijdens vervoer?
A ls u geen direct toezicht op uw v aartuig kunt houden dan bent u
v erplicht om de trailer minimaal te bev eiligen met een disselslot of een
w ielklem.
Buitenboor dmotor
Is een buitenboordmotor meev erzekerd en bev estigd aan het
v aartuig? Dan v ergoeden w ij diefstalschade alleen als de
buitenboordmotor aan het v aartuig bev estigd is en bev eiligd is
met een speciaal, tegen diefstal, ontw ikkeld buitenboordmotorslot. Dit
slot moet goedgekeurd zijn v olgens de S C M /VbV slotenlijst. Deze lijst
kunt u v inden op
w w w .stichtingv bv.nl/v aartuigen/bev eiliging/producten.
Is een buitenboordmotor meev erzekerd en niet bev estigd aan het
v aartuig? Dan v ergoeden w ij diefstalschade alleen als de
buitenboordmotor aanw ezig is in een goed af te sluiten ruimte zoals
een bakskist, garage, loods of schuur na inbraak.
Boottr ailer
Kunt u geen direct toezicht op uw trailer houden? Bijv oorbeeld uw
trailer staat op de openbare w eg of op een openbare parkeerplaats?
Dan bent u v erplicht om de trailer minimaal te bev eiligen met een
disselslot en een w ielklem.
Is uw inboedel aanwezig in het vaar tuig?
U bent alleen v erzekerd als de inboedel aanw ezig is in een goed
afgesloten ruimte zoals een bakskist of kajuit na inbraak.
Is uw inboedel tijdelijk aanwezig in uw eigen woning?
Dan is uw inboedel v erzekerd tegen diefstal.
Is uw inboedel tijdelijk aanwezig op andere plaatsen?
Dan v ergoeden w ij diefstalschade alleen als de inboedel aanw ezig is in
een goed af te sluiten ruimte zoals een garage, loods of schuur na
inbraak.
Wor dt uw inboedel ver voerd?
Is uw inboedel onderw eg v an of naar uw v aartuig? Dan v ergoeden w ij
de diefstal uit het v erv oermiddel alleen na inbraak. G aat het om
diefstalgev oelig inboedel? Dan v ergoeden w ij de diefstal uit het
v erv oermiddel alleen als de inboedel niet v an buiten af zichtbaar is en
na inbraak. M et diefstalgev oelige inboedel bedoelen w ij bijv oorbeeld
uw audiov isuele- en computerapparatuur en nav igatieapparatuur.

Beperkt casco
O p uw polisblad ziet u of u naast de dekking A ansprakelijkheid ook
v oor Beperkt casco hebt gekozen.
Waar voor bent u verzekerd?
U bent v erzekerd v oor schade aan of v erlies v an uw v aartuig als deze
is v eroorzaakt door:
1. brand, ook als uw v aartuig uit zichzelf v lam v at;
2. explosie;
3. directe blikseminslag;
4. storm;
5. diefstal en inbraak;
6. Transport v an uw v aartuig ov er de w eg of ov er het w ater. Let
op: v erv oer v an uw v aartuig als deklast v ergoeden w ij niet.
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Volledig casco
O p uw polisblad ziet u of u naast de dekking A ansprakelijkheid ook
v oor V olledig casco hebt gekozen.
Waar voor bent u verzekerd?
U bent naast de gebeurtenissen zoals genoemd bij Beperkt casco ook
v erzekerd v oor v erlies v an en schade aan uw v aartuig als dat v erlies of
die schade is v eroorzaakt of ontstaan door:
1. aanv aring;
2. lekv aren;
3. ov erspanning/inductie;
4. v andalisme;
5. v erduistering en joy -v aren;
6. v orst. Wij v ergoeden schade door v orst ontstaan door bev riezing
7. zinken;
8. Blaasv orming in het poly ester door osmose. Wij v ergoeden de
osmoseschade alleen als de schade binnen tien jaar na de eerste
tew aterlating v an het v aartuig zichtbaar w ordt;
9. E igen gebrek v an het v aartuig. H et eigen gebrek zelf is ook
v erzekerd;
10. E igen gebrek v oortstuw ingsinstallatie en generatoren. H et eigen
gebrek zelf is ook v erzekerd.
11. Ieder ander v an buiten komend onheil.
V oldoende zor g
U bent alleen v erzekerd als u v oldoende v oorzichtig bent gew eest. U
bent in ieder gev al v oldoende v oorzichtig gew eest in de v olgende
gev allen:
1. u hebt onderhoud- en controlew erkzaamheden op tijd uitgev oerd
of laten uitv oeren;
2. u hebt maatregelen genomen om een bij u bekend eigen gebrek
te v erhelpen;
3. u hebt een bestaande schade aan het v aartuig (goed) laten
repareren;
4. u hebt v oldoende maatregelen genomen om schade door
neerslag, v ochtinw erking en v orst aan uw v aartuig te v oorkomen.
Bijv oorbeeld u hebt uw motor en v aartuig w interklaar laten
maken.

Inboedel
Waar voor bent u verzekerd?
U bent v erzekerd v oor v erlies v an en schade aan de meegenomen
inboedel als dat v erlies of die
schade is v eroorzaakt of ontstaan door:
Beper kt casco
1. brand;
2. explosie;
3. directe blikseminslag;
4. storm. Wij v ergoeden de schade alleen als er ook een gedekte
schade aan het v aartuig zelf is.
5. diefstal.
V olledig casco
U bent naast de gebeurtenissen zoals genoemd bij Beperkt casco ook
v erzekerd v oor v erlies v an en schade aan uw inboedel als dat v erlies
of die schade is v eroorzaakt of ontstaan door:
1. een v erkeersongev al tijdens het transport v an uw inboedel ov er
de w eg v an en naar uw v aartuig. Wij v ergoeden de schade alleen
als er ook schade aan het v erv oermiddel zelf is;
2. ieder ander v an buiten komend onheil. Wij v ergoeden de schade
alleen als er ook een gedekte schade aan het v aartuig zelf is.
H ebt u een open zeilboot of een sloep? Dan bedoelen w ij met inboedel
ook:
1. lev ensmiddelen;
2. spullen bestemd v oor het v erpakken, bruikbaar houden en
nuttigen v an lev ensmiddelen. Bijv oorbeeld een picknickmand,
thermosfles, koelbox, serv iesgoed en bestek;
3. specifieke kleding v oor slecht w eer.
Wij v ergoeden maximaal € 750,- per gebeurtenis. Dit geldt niet v oor
lev ensmiddelen.
V oor lev ensmiddelen v ergoeden w ij maximaal € 350,- per gebeurtenis.
U hebt geen eigen risico.

Versie ZPL-18

V oor welk bedr ag is uw inboedel ver zekerd?
Bij Beperkt casco is uw inboedel v erzekerd tot maximaal tw intig
procent v an het v erzekerde bedrag v an uw v aartuig. Bij V olledig casco
is uw inboedel onbeperkt v erzekerd.
T r ailer
O p uw polisblad ziet u of u een trailer hebt v erzekerd. U bent
v erzekerd v oor schade aan uw trailer als deze is v eroorzaakt door:
1. brand;
2. explosie;
3. directe blikseminslag;
4. diefstal;
5. v erduistering en v erlies;
6. storm;
7. botsen, slippen, stoten, omslaan, v an de w eg raken of in het
w ater raken;
8. een eigen gebrek;
9. ieder ander v an buiten komend onheil.
Bijboten
S tandaard is één bijboot meev erzekerd. Wat bedoelen w ij met een
bijboot?
1. een op of achter het v aartuig meegenomen v olgboot. De
v olgboot mag ook uitgerust zijn met een zeiltuig, én;
2. heeft een snelheid v an maximaal tw intig kilometer per uur, én;
3. heeft een lengte die niet meer is dan de maximale breedte v an
uw v aartuig.
P r otection & Indemnity ( P& I)
O p uw polisblad ziet u of u deze dekking hebt v erzekerd. H ierv oor is
een afzonderlijk polisblad toegev oegd met bijbehorende
polisv oorw aarden.

Ongevallen Opvarenden
O p uw polisblad ziet u of u deze dekking hebt v erzekerd. O p uw
polisblad leest u w at het v erzekerde bedrag per gebeurtenis is v oor
ov erlijden en v oor blijv ende inv aliditeit. Deze bedragen gelden per
v erzekerde.
Waar voor bent u verzekerd met de dekking O ngevallen
O pvar enden?
U bent v erzekerd als u letsel oploopt door een ongev al met uw
v aartuig en u hierdoor ov erlijdt of blijv end inv alide w ordt. Dit letsel
moet een medisch v ast te stellen lichamelijk letsel zijn.
E n het letsel moet een rechtstreeks en uitsluitend gev olg zijn v an een
gew eld v an buiten dat onv erw acht inw erkt op uw lichaam.
U bent v erzekerd als u:
1.
op uw v aartuig bent;
2.
op of v an uw v aartuig stapt;
3.
onderw eg hulp v erleent;
4.
onderw eg een noodreparatie aan uw v aartuig uitv oert of laat
uitv oeren, of daarbij helpt;
5.
tankt.
O nder ‘ongev al’ v erstaan w ij ook deze gebeurtenissen:
1.
U krijgt plotseling en ongew ild gassen, dampen of v loeibare of
v aste stoffen binnen. Daardoor treedt acute v ergiftiging op.
V ergiftiging als gev olg v an genees-, genots- of narcosemiddelen
v alt hier niet onder.
2.
U raakt besmet door ziektekiemen of u krijgt een allergische
reactie. M aar alleen als de besmetting of reactie rechtstreeks
ontstaat doordat u ongew ild in het w ater of in een andere stof
v alt. O f als u hier bew ust in gaat om een mens, dier of zaken te
redden.
3.
U krijgt ongew ild en plotseling stoffen of v oorw erpen binnen in
uw spijsv erteringskanaal, de luchtw egen, de ogen of de oren.
Daardoor ontstaat lichamelijk letsel. Dit geldt niet als
ziektekiemen uw lichaam binnendringen.
4.
U scheurt een spier, band of pees, of een gew richt raakt
ontw richt. M aar alleen als dit plotseling gebeurt en een arts de
aard en plaats v an het letsel v aststelt.
5.
V erstikking, v erdrinking, bev riezing, zonnesteek, hitteberoerte.
6.
U itputting, v erhongering, v erdorsting of zonnebrand. M aar alleen
als u niet kon v erw achten dat dit zou gebeuren.
7.
Wondinfectie of bloedv ergiftiging als complicatiev an het letsel.
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M aar alleen als dat letsel is ontstaan door een ongev al dat u met deze
v erzekering hebt v erzekerd.
8. C omplicaties of v erergering v an het letsel. M aar alleen als
rechtstreeks gev olg v an eerstehulpv erlening of v an de
geneeskundige behandeling die nodig is door het ongev al.
9. Blijv ende klachten aan de halsw erv elkolom door een aanv aring.
4.

Rechtsbijstand
O p uw polisblad ziet u of u deze dekking hebt v erzekerd.

5.

Bij welke conflicten kr ijgt u hulp?
In het V erzekeringsov erzicht leest u bij w elke conflicten u hulp krijgt.

6.

Waar voor bent u verzekerd met de dekking Rechtsbijstand?
1. U krijgt juridische hulp v an DA S . In de meeste gev allen krijgt u
deze hulp v an juridisch specialisten v an DA S . U w juridisch
specialist:
adv iseert u ov er uw rechten en ov er de v raag hoe u kunt
krijgen w at w ilt;
onderhandelt met de tegenpartij in het conflict, ov er een
v oor u aanv aardbare oplossing;
v erdedigt u tegen eisen v an de tegenpartij;
v oert een juridische procedure namens u;
zet zich erv oor in dat uitspraken v an een rechter uitgev oerd
w orden.
2. DA S kan besluiten om een deskundige in te schakelen, die niet in
dienst v an DA S is. Deze deskundige behandelt dan (een deel v an)
uw conflict. Deskundigen zijn bijv oorbeeld adv ocaten of andere
juristen. O f specialisten die beoordelen w at de oorzaak of de
omv ang v an schade is. O ok schakelt DA S soms artsen of
mediators in. DA S betaalt de kosten v an deze deskundigen.
Let op: alleen DA S mag een deskundige inschakelen. Dat mag u dus
niet zelf doen.
3.

uw reis- en v erblijfkosten, als deze v olgens DA S nodig zijn in
een conflict w aarbij DA S u helpt, en u bij een buitenlandse
rechter moet komen;
kosten v an gerechtsdeurw aarders;
kosten die u maakt, als u een uitspraak v an de rechter in uw
conflict w ilt uitv oeren(tot maximaal v ijf jaar na de uitspraak).
In plaats v an hulp mag DA S u ook een bedrag betalen. Dat doet
DA S alleen in bepaalde gev allen. N amelijk als de kosten v an de
hulp hoger zouden w orden dan het bedrag dat u v an de
tegenpartij kunt krijgen. DA S betaalt dan het bedrag dat u v an
de tegenpartij zou hebben gekregen.
H eeft een ander u schade toegebracht? E n is het w aarschijnlijk
dat diegene minimaal drie jaar niet in staat is om u deze schade
te v ergoeden? Dan betaalt DA S deze schade aan u. DA S
v ergoedt u in dat gev al maximaal € 1.000,-. H et moet dan w el
v aststaan dat u recht hebt op deze v ergoeding. O ok moet
v aststaan dat u de schade niet op een andere manier v ergoed
kunt krijgen.
Is een w aarborgsom nodig v oor uw v rijlating in een strafzaak in
het buitenland? Dan kan DA S u een w aarborgsom v an maximaal
€ 25.000,- v oorschieten. De strafzaak moet dan w el v erzekerd
zijn met deze v erzekering. Is een w aarborgsom nodig om een
buitenlandse ov erheid uw eigendommen te laten teruggev en?
O ok dan kan DA S een w aarborgsom v an maximaal € 25.000,v oorschieten. E n ook dan moet het gaan om een strafzaak die
v erzekerd is met deze v erzekering. G eeft de buitenlandse
ov erheid het geld aan u terug? Dan moet u de w aarborgsom
onmiddellijk aan DA S terugbetalen. Krijgt u het geld niet v an de
buitenlandse ov erheid terug? O ok dan moet u de w aarborgsom
aan DA S terugbetalen, maar dan binnen één jaar.
-

Wanneer hebt u r echt op r echtsbijstand?
1.
A ls u een conflict hebt, kunt u DA S om hulp v ragen. U krijgt dan
de rechtsbijstand die w ij hebben omschrev en in uw v erzekering
en in deze polisv oorw aarden. H et conflict moet ov er uzelf gaan
of ov er de personen die u hebt meev erzekerd.
2.
H ebt u nog geen conflict, maar w el juridische v ragen ov er iets
w at een conflict kan w orden? DA S geeft u dan alleen juridisch
adv ies.
3.
V indt DA S dat het niet duidelijk is dat u een conflict hebt of
w aarov er het conflict gaat? Dan moet u het conflict aantonen
met een rapport v an een deskundige. In dat rapport moeten de
feiten staan die het conflict hebben v eroorzaakt. O ok moeten de
gev olgen v an die feiten erin staan. E n w ie v oor deze feiten
v erantw oordelijk is. DA S betaalt de kosten v an dit rapport, als
daaruit inderdaad blijkt dat u een conflict hebt. U moet v oor dit
conflict dan w el v erzekerd zijn v oor hulp v an DA S .
4.
H ebt u een conflict omdat er schade is toegebracht? Dan moet
dit gebeurd zijn tijdens de looptijd v an deze v erzekering. H ebt u
om een andere reden een conflict? Dan moeten de feiten die
hebben geleid tot dit conflict, hebben plaatsgev onden tijdens de
looptijd v an deze v erzekering. U mag deze feiten niet al hebben
kunnen v erw achten toen u de v erzekering afsloot.
5.
U krijgt alleen hulp v an DA S als er een redelijke kans bestaat dat
u gelijk krijgt. O f dat zo is, beslist DA S . Beslist DA S dat er geen
redelijke kans bestaat dat u gelijk krijgt? E n bent u het daar niet
mee eens? Dan kunt u gebruikmaken v an de geschillenregeling.

In welke landen bent u ver zekerd?
In het V erzekeringsov erzicht v indt u een ov erzicht v an de conflicten
die v erzekerd zijn. Daarin staat ook, in w elke landen of gebieden u
hulp krijgt v an DA S. H et recht v an dat land of gebied moet w el v an
toepassing zijn op uw conflict. O ok moet de rechter v an dat land of
gebied ov er uw conflict mogen oordelen.
Wachttijd: vanaf wanneer hebt u r echt op hulp bij conflicten?
U hebt geen w achttijd.

DA S betaalt ook:
griffierechten;
kosten v an deskundigen die DA S inschakelt om bew ijs te
lev eren, of om de oorzaak of hoogte v an de schade v ast te
stellen;
kosten v an getuigen en deskundigen die de rechter oproept;
gerechtelijke kosten v an de tegenpartij, maar alleen als de
rechter heeft bepaald dat u deze kosten moet betalen;
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Wat mag u ver wachten van deze dekking?
1. De juridisch specialisten in dienst v an DA S gev en u deskundige
juridische hulp.
2. De juridisch specialisten in dienst v an DA S houden zich aan de
G edragscode Rechtshulpv erlening v an DA S . U vindt de
gedragscode op w w w .das.nl.
3. DA S is aangesloten bij het V erbond v an V erzekeraars en leeft de
G edragscode V erzekeraars na. De tekst v an deze code v indt u op
w w w .verzekeraars.nl.
4. DA S houdt zich ook aan de Kw aliteitscode Rechtsbijstand v an het
V erbond v an V erzekeraars. U v indt de kw aliteitscode op
w w w .das.nl.
5. DA S houdt zich aan bepaalde reactietermijnen. U v indt de
reactietermijnen op w w w .das.nl.

4.

5.

6.

7.
Uw tegenpar tij kr ijgt ook rechtsbijstand van DA S
1. Krijgt uw tegenpartij ook hulp v an DA S ? Dan hebt u recht op
v erdere hulp door een adv ocaat die niet in dienst is v an DA S . U
mag deze adv ocaat zelf kiezen. O ok uw tegenpartij mag dan zijn
eigen adv ocaat kiezen. A lleen DA S mag deze adv ocaat namens u
inschakelen. U mag de adv ocaat dus niet zelf een opdracht
gev en.
2. Is uw tegenpartij één v an de personen die naast uzelf is
v erzekerd met deze v erzekering? Dan geeft DA S alleen aan uzelf
hulp. H et uitgangspunt is dat DA S zelf die hulp v erleent.
3. Is er een conflict tussen de personen die naast uzelf v erzekerd
zijn met deze v erzekering? Dan v erleent DA S alleen hulp aan één
v an deze personen. U mag zelf aangev en aan w ie DA S de hulp
moet v erlenen. H et uitgangspunt is dat DA S zelf die hulp v erleent.
M et ‘adv ocaat’ bedoelen w ij hier ook een andere deskundige die
rechtens bev oegd is.
M eer per sonen hebben hetzelfde conflict als u
Zijn er meer personen bij het conflict betrokken? E n hebben zij
hetzelfde belang als u? Dan w ilt u misschien samen met hen actie
ondernemen tegen uw tegenpartij. DA S kan u dan
toestemming gev en om samen met die anderen één deskundige in te
schakelen. H et gaat dan om een deskundige die niet in dienst is v an
DA S . Die deskundige geeft dan hulp aan alle betrokken personen. In
dat gev al v ergoedt DA S uw aandeel in de totale kosten v an deze
deskundige. Dat deel stelt DA S v ast door de totale kosten te delen
door het aantal personen dat de deskundige helpt.
U vr aagt hulp in meer conflicten
H et kan zijn dat u in meer conflicten hulp v an DA S v raagt. A ls deze
conflicten dezelfde oorzaak hebben, dan ziet DA S deze conflicten als
één conflict.
A dv ocaten of andere deskundigen inschakelen
A ls DA S dit nodig v indt, kan DA S een deskundige inschakelen die niet
bij DA S in dienst is, bijv oorbeeld een rechtshulpv erlener of een
schade-expert. Deze externe deskundige kan dan
(een deel v an) de juridische hulp v erlenen. A lleen DA S mag deze
deskundige namens u inschakelen. Dat mag u dus niet zelf doen.
Zelf een r echtshulpverlener kiezen
A ls het nodig is om namens u een gerechtelijke of administratiev e
procedure te v oeren, mag u zelf een rechtshulpv erlener kiezen. In v eel
gev allen kan de juridisch specialist in dienst v an DA S
die procedure v oor u v oeren. M aar als u dat w ilt, mag u ook een
rechtshulpv erlener kiezen die niet bij DA S in dienst is. Bijv oorbeeld
een adv ocaat. Dit noemen w e een externe rechtshulpv erlener. O ok als
de partij w aarmee u een conflict hebt rechtsbijstand krijgt v an DA S ,
mag u zelf een rechtshulpv erlener kiezen. Dit is v erder geregeld in ‘Uw
tegenpartij krijgt ook rechtsbijstand v an DA S ’.
Regels bij het inschakelen van externe deskundigen
1. DA S beslist of het nodig is om een externe deskundige in te
schakelen bij de behandeling v an uw conflict.
2. DA S ov erlegt altijd eerst met u v oordat DA S de opdracht geeft
aan een externe deskundige.
3. U mag niet zelf een externe deskundige een opdracht gev en. DAS
geeft de opdracht aan de externe deskundige altijd namens u. U
geeft hierv oor automatisch toestemming aan DA S doordat u deze
v erzekering hebt afgesloten. Deze toestemming kunt u niet
intrekken.
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Wilt u tijdens de behandeling v an uw conflict v eranderen v an
externe deskundige? Dat hoeft DA S niet toe te staan. O ok hoeft
DA S in hetzelfde conflict niet aan meer dan één externe
deskundige een opdracht te gev en.
Is er een deskundige ingeschakeld die niet in dienst is v an DA S?
Dan blijft de rol v an DA S beperkt tot het betalen v an zijn kosten
v olgens de polisv oorw aarden v an deze v erzekering. DA S heeft
dan geen inhoudelijke bemoeienis meer met de behandeling v an
uw geschil. DA S is niet aansprakelijk v oor ev entuele fouten v an
deze externe deskundige.
A ls v ertegenw oordiging door een adv ocaat v erplicht is bij een
zaak v oor een N ederlandse rechter, dan moet de adv ocaat in
N ederland zijn ingeschrev en of in N ederland een kantoor
hebben.
Bij een zaak v oor een buitenlandse rechter moet de adv ocaat in
dat land zijn ingeschrev en.

Welke kosten ver goedt DAS?
1.
De kosten v oor juridische hulp v an deskundigen in dienst v an
DA S noemen w ij interne kosten. De interne kosten komen
onbeperkt v oor rekening v an DA S . Ook als de deskundigen v an
DA S u bijstaan in een gerechtelijke of administratiev e procedure.
2.
DA S betaalt alle andere kosten die v olgens DA S nodig zijn bij de
rechtsbijstand in uw conflict. Deze kosten noemen w ij externe
kosten. DA S betaalt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten.
E n DA S betaalt nooit meer kosten dan het maximumbedrag dat
met u is afgesproken. Dat bedrag noemen w ij het extern
kostenmaximum. U kunt dat extern kostenmaximum v inden in
het v erzekeringsov erzicht v an deze module in ‘Bij w elke
conflicten krijgt u hulp?’.
V oor deze externe kosten geldt het v olgende:
a.
Kosten v an deskundigen die niet bij DA S in dienst zijn
(externe deskundigen) betalen w ij alleen als DA S de
deskundige een opdracht heeft gegev en. A ls u zelf een
deskundige hebt ingeschakeld, betaalt DA S de kosten
daarv an dus niet.
b.
V oor sommige procedures gelden, als onderdeel v an het
extern kostenmaximum, maximale v ergoedingen per
procedure. N amelijk v oor gerechtelijke of administratiev e
procedures w aarv oor geen v erplichte
procesv ertegenw oordiging geldt en w aarv oor op uw
v erzoek een externe rechtshulpv erlener is ingeschakeld.
DA S betaalt, als onderdeel v an het extern
kostenmaximum, v oor de behandelkosten (honorarium
inclusief kantoor en ov erige kosten) v an deze externe
rechtshulpv erlener in die procedure maximaal € 7.500,inclusief btw per procedure. Kunt u btw v errekenen? Dan
v ergoedt DA S deze niet. H eeft DA S de btw w el betaald?
Dan moet u deze aan DA S terugbetalen.
c.
DA S betaalt ook de kosten v an een professionele en
onafhankelijke conflictbemiddelaar (mediator) die DA S
v oor u heeft ingeschakeld. DA S is niet v erplicht om het
deel v an de kosten v an de w ederpartij te v ergoeden.
d.
DA S betaalt alleen v oor zov er de kosten v an externe
deskundigen echt nodig zijn om de opdracht uit te v oeren
en deze kosten ook redelijk en noodzakelijk zijn.
e.
DA S betaalt alleen griffierechten als een juridisch specialist
v an DA S namens u een procedure v oert. O f als een
externe deskundige die w ij hebben ingeschakeld, dat
namens u doet. DA S betaalt dan ook de noodzakelijke
kosten v an getuigen en deskundigen die w orden
opgeroepen door de rechter. M aar alleen als de rechter
deze kosten heeft toegew ezen.
f.
Reiskosten en v erblijfkosten v ergoedt DA S alleen als u die
maakt omdat u bij een rechter in het buitenland moet
komen. Dit doen w ij alleen als uw rechtshulpv erlener het
zeer w enselijk v indt dat u daar v erschijnt. E n ook alleen als
u dit v ooraf met DA S hebt ov erlegd en DA S u toestemming
heeft gegev en v oor deze reis.
g.
O ok betaalt DA S de proceskosten w aarv an de rechter
uiteindelijk heeft bepaald dat u deze moet betalen. E n de
kosten die moeten w orden gemaakt om een uitspraak v an
de rechter uit te v oeren.
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M aakt DA S kosten bij het v erlenen v an hulp? E n kunt u die
kosten v an iemand anders of v an een andere v erzekering
terugkrijgen? Dan schiet DA S deze kosten aan u v oor. A ls u
deze kosten later v an iemand anders of een andere v erzekering
v ergoed krijgt, moet u dit bedrag aan DA S terugbetalen. Dat
geldt ook v oor proceskosten die u v olgens een definitief v onnis
ontv angt en buitengerechtelijke (incasso)kosten die aan u
w orden betaald.
Kunt u btw v errekenen? Dan v ergoedt DA S deze niet. H eeft
DA S de btw w el betaald? Dan moet u deze aan DA S
terugbetalen. Bepaalde kosten v an rechtsbijstand kunnen soms
v erhaald w orden op een andere partij. Dat betekent dat die
partij de kosten betaalt. A ls dat mogelijk is, mag DA S deze
kosten namens u v erhalen. A ls DA S deze kosten heeft v erhaald,
mag DA S dit geld houden

Wanneer moet u een eigen r isico betalen aan DAS?
U moet een eigen risico betalen als u w ilt dat DA S een externe
rechtshulpv erlener inschakelt om namens u een gerechtelijke of
administratiev e procedure te v oeren. Dat hoeft niet, als het
v olgens de w et- en regelgev ing v erplicht is om v oor die procedure een
adv ocaat in te schakelen (v erplichte procesv ertegenw oordiging).
A ls er v oor een procedure geen v erplichte procesv ertegenw oordiging
geldt, mag u kiezen of u zich in die procedure laat bijstaan door:
een juridisch specialist in dienst v an DA S ;
of een externe rechtshulpv erlener die u zelf hebt gekozen,
bijv oorbeeld een adv ocaat of een andere rechtens bev oegde
deskundige.
Kiest u v oor een externe rechtshulpv erlener, dan moet u een eigen
risico v an € 250,- betalen aan DA S . DAS geeft pas opdracht aan de
externe rechtshulpv erlener die u hebt gekozen als DA S v an
u het eigen risico heeft ontv angen dat u moet betalen.
Wat ver wacht DA S van u?
1.
H ebt u juridische hulp nodig en w ilt u gebruik maken v an uw
v erzekering? Dan v erw achten w ij dat u zo snel mogelijk na het
ontstaan v an het conflict contact met ons opneemt om het
2.
conflict bij ons te melden. Dan kunnen w ij u zo goed mogelijk
helpen. O ok kunnen w ij dan v oorkomen dat het conflict groter
of ingew ikkelder w ordt.
3.
O ok moet u DA S in de gelegenheid stellen om te proberen het
conflict met uw tegenpartij zonder een procedure op te lossen
en tot een minnelijke regeling te komen. U moet daaraan in
redelijkheid uw medew erking v erlenen.
4.
V erder v erw achten w ij dat u goed meew erkt met DA S . E n/of
met de externe deskundige die w ij hebben ingeschakeld en die
v oor u aan het w erk gaat. Dit houdt in dat u:
a. het conflict duidelijk omschrijft en daarbij aangeeft w at u
w ilt bereiken;
b. alle informatie en documenten geeft die v an belang zijn.
De informatie die u geeft moet juist zijn;
c. toestemming geeft dat DA S informatie ov er uw zaak krijgt
v an een externe deskundige (zoals adv ocaten en artsen) of
mag inzien;
d. de omv ang v an het conflict en uw (financieel) belang
daarin aantoont, als w ij u daarom v ragen;
e. meew erkt aan een v erzoek om in een strafzaak als civ iele
partij op te treden;
f.
meew erkt om de kosten v an rechtsbijstand op een ander
te v erhalen;
g. zich correct opstelt tegenov er de tegenpartij, de
medew erkers v an DA S en anderen die DA S heeft
ingeschakeld;
h. niets doet w at nadelig is of kan zijn v oor de
rechtshulpv erlening of v oor de belangen v an DA S . U mag
bijv oorbeeld niets doen w aardoor de inspanningen of
kosten v an DA S in uw conflict onnodig groter w orden.
Geschillenr egeling: wat kunt u doen als u het niet eens bent
met uw jur idisch specialist bij DAS?
1.
H et kan zijn dat u en de juridisch specialist v an mening
v erschillen ov er de v raag of uw zaak haalbaar is. O f ov er de
juridisch-inhoudelijke behandeling v an uw zaak. U moet zo’n
meningsv erschil bespreken met uw juridisch specialist. Wordt u
het samen niet eens? Dan kunt u DA S vragen om de
geschillenregeling toe te passen.
2.
Wat houdt het in als DA S de geschillenregeling toepast? Dit
betekent dat DA S de juridische ziensw ijze v an uw specialist
v oorlegt aan een externe adv ocaat.

Versie ZPL-18

3.

4.

5.

6.

Deze adv ocaat geeft dan een onafhankelijk oordeel ov er de
v erdere behandeling v an uw conflict. U mag die adv ocaat zelf
kiezen. DA S geeft de opdracht aan de adv ocaat namens u. U
mag dus niet zelf een opdracht aan een adv ocaat gev en v oor
een onafhankelijk oordeel. DA S betaalt de kosten v an de
adv ocaat nadat DA S de opdracht heeft gegev en. Deze kosten
tellen niet mee v oor het bedrag dat DA S maximaal v ergoedt in
het conflict (het kostenmaximum).
De adv ocaat brengt alleen een oordeel uit en neemt de
behandeling v an de zaak niet ov er. DA S v olgt het oordeel v an de
adv ocaat op. DA S is niet v erplicht om de behandeling v an de
zaak na het oordeel v an de adv ocaat ov er te dragen aan een
deskundige die niet in dienst is v an DA S .
H eeft DA S de geschillenregeling toegepast, maar w as u het niet
eens met het oordeel v an de adv ocaat? E n hebt u de zaak toen
op eigen kosten buiten DA S om laten behandelen? Dan v ergoedt
DA S de kosten v an deze behandeling. M aar alleen als blijkt dat u
bij uw conflict in het gelijk bent gesteld. E n uw conflict moet
behandeld zijn door een adv ocaat. DA S betaalt alleen de
gebruikelijke én redelijke kosten.
DA S kan besluiten de behandeling ov er te dragen aan een
adv ocaat die niet in dienst is v an DA S . M aar dan mag dit niet de
adv ocaat zijn die het onafhankelijke oordeel heeft gegev en. E n
ook niet een adv ocaat of andere deskundige die bij hetzelfde
kantoor w erkt als de adv ocaat die het onafhankelij ke oordeel
heeft gegev en.
H ebt u een meningsv erschil met een adv ocaat of andere
deskundige die niet in dienst is v an DA S ? Dan is deze
geschillenregeling niet v an toepassing.

Is er volgens u een fout gemaakt bij de behandeling van uw
conflict door DA S?
1. V indt u dat uw juridisch specialist een fout heeft gemaakt in de
behandeling v an uw zaak? E n dat u daardoor schade lijdt? Dan
kunt u dit schriftelijk melden aan de directie v an DA S . De directie
stelt dan een onderzoek in en stuurt u een schriftelijke reactie.
2. DA S is v erzekerd v oor beroepsfouten v an juridisch specialisten
die in dienst zijn v an DA S . U w juridisch specialist kan u ov er
deze v erzekering informeren. Blijkt inderdaad dat een juridisch
specialist v an DA S een fout heeft gemaakt? Dan v ergoedt DA S
de schade die u hebt geleden. H et maximale bedrag dat u
v ergoed krijgt, is het bedrag dat de v erzekering aan DA S
uitbetaalt, plus het eigen risico v an DA S.
3. DA S is niet aansprakelijk v oor fouten v an deskundigen die niet in
dienst zijn v an DA S.

Wat dekt uw watersportverzekering
nooit?
N iet alles is v erzekerd. In dit hoofdstuk leest u w anneer de schade
nooit gedekt is. E r zijn ook gev allen w aarbij de schade alleen onder
een bepaalde dekking niet is gedekt. O ok dat leest u in dit hoofdstuk.
A lgemeen
U w v erzekering dekt nooit schade die is v eroorzaakt of ontstaan
door:
1. atoomkernreacties;
2. molest;
3. opzet of goedv inden;
4. roekeloosheid;
5. merkelijke schuld;
6. ander of niet-toegestaan gebruik;
7. inbeslagname;
8. v aren onder inv loed;
9. v erhuur;
10. personenv erv oer tegen betaling;
11. bemanning tegen betaling;
12. named hurricane.
A anspr akelijkheid
U w v erzekering dekt onder de dekking A ansprakelijkheid nooit
schade:
1. aan uw eigen v aartuig.
2. aan zaken aan boord v an uw v aartuig.
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Beper kt casco en V olledig casco
U w v erzekering dekt onder de dekking Beperkt casco en V olledig casco
nooit schade door:
1.
een eigen gebrek dat bij u bekend is of bij u bekend had
kunnen zijn;
2.
slijtage. Behalv e als het gev olg v an de slijtage een brand,
ontploffing of een aanv aring is. Dan v ergoeden w ij de schade
w el;
3.
geleidelijk inw erkende omstandigheden. H iermee bedoelen w ij
schade die bestaat uit of het gev olg is v an (geleidelijke)
inw erking v an v ocht, lucht, lucht- of een bodemv erontreiniging,
lucht- of w aterv erontreiniging. Behalv e als de inw erking door
bodem-, lucht- of w aterv erontreiniging plotseling is ontstaan.
Dan v ergoeden w ij de schade w el;
4.
het v erteren/aantasten v an metaal door galv anische corrosie of
elektroly se;
5.
het bladeren of loslaten v an niet hechtende plamuur/primer of
conserv eringslaag;
6.
delaminatie.
O ngevallen O pvarenden
U krijgt onder de dekking O ngev allen O pv arenden nooit een uitkering:
1.
als het ongev al ontstond terw ijl u een misdrijf pleegde of dat
probeerde. H et maakt daarbij niet uit of u alleen w as of samen
met anderen. H oudt het ongev al op een andere manier v erband
met het plegen v an een misdrijf? O ok dan v ergoeden w ij geen
schade;
2.
v oor pijn en de gev olgen daarv an;
3.
v oor psy chische aandoeningen en de gev olgen daarv an.
Behalv e als die het gev olg zijn v an een medisch aantoonbare
hersenw eefselbeschadiging die door het ongev al v eroorzaakt is.
Dan krijgt u w el een uitkering.
Rechtsbijstand
U krijgt onder de dekking Rechtsbijstand nooit hulp in de v olgende
gev allen:
1.
U krijgt geen hulp v an DA S als de schade is ontstaan v óórdat u
deze v erzekering bij ons afsloot. O f als de feiten w aardoor uw
conflict is ontstaan, plaatsv onden v oordat u deze v erzekering
afsloot.
2.
Kon u het conflict v oorkomen zonder dat dit v oor u nadeel
oplev erde, maar hebt u dat bew ust niet gedaan? Dan krijgt u
geen hulp.
3.
H ebt u het conflict bew ust v eroorzaakt om er een v oordeel mee
te behalen? E n zou u dat v oordeel anders niet hebben gehad?
Dan krijgt u geen hulp.
4.
Bent u betrokken in een strafzaak w aarbij u bew ust de w et
hebt ov ertreden? O f w aarbij u het v erw ijt krijgt dat u opzettelijk
een misdrijf hebt gepleegd? Dan krijgt u geen hulp.
5.
G aat het conflict ov er het exploiteren v an het v aartuig?
Bijv oorbeeld v erhuur, personenv erv oer tegen betaling of
v rachtv erv oer? Dan krijgt u geen hulp.
6.
Is het conflict ontstaan doordat u de v erplichtingen v an iemand
anders hebt ov ergenomen? O f doordat v erplichtingen v an
iemand anders op u zijn ov ergegaan? Dan krijgt u geen hulp.
7.
Wilt u w etten bestrijden, of algemene ov erheidsregels die
gelden v oor iedere burger? Dan krijgt u geen hulp.
8.
H ebt u een conflict met DA S , bijv oorbeeld ov er de uitv oering
v an de rechtsbijstand? Dan krijgt u geen hulp.
9.
H oudt u zich niet aan uw v erplichtingen uit deze
polisv oorw aarden? Dan mag DA S de hulp stopzetten.
Bijv oorbeeld als u niet zo goed mogelijk samenw erkt met de
juridisch specialist die in dienst is v an DA S. O f als u bew ust
onjuiste informatie aan DA S geeft.
10.
DA S mag de hulp stopzetten als u DA S benadeelt.
11.
V indt DA S dat er geen redelijke kans meer bestaat dat u gelijk
krijgt? Dan mag DA S de hulp stopzetten.
12.
G eldt er v oor het conflict een minimumbelang en w ordt dit
minimumbelang niet gehaald? Dan krijgt u geen hulp. In het
V erzekeringsov erzicht v an de dekking Rechtsbijstand in het
hoofdstuk ‘Wat dekt uw w atersportv erzekering?’ leest u
w anneer een minimumbelang geldt en hoe hoog dat is.
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Wat gebeurt er bij schade en wat keren
wij uit?
Stap 1. Wat doen wij als u een schade aan ons
doorgeeft?
A ls u een schade aan ons doorgeeft, stellen w ij v ast w at er is
gebeurd. E n hoe groot de schade is. Dit doen w e onder andere met
behulp v an de gegev ens die op het schadeformulier staan,
inlichtingen die u en uw (ev entuele) tegenpartij ons gev en, en zo
nodig v erklaringen v an
getuigen. U geeft ons de informatie die w ij nodig hebben.
Is uw tegenpartij aansprakelijk? E n bent u v erzekerd v oor uw
schade? Dan zullen w ij uw schade op hem proberen te v erhalen. O f
op zijn v erzekeraar. Bent u niet v erzekerd v oor uw schade? Dan moet
u zelf uw schade proberen te v erhalen. A ls u de dekking
Rechtsbijstand hebt
v erzekerd, kunt u de schade bij DA S melden. DA S probeert dan de
schade v oor u te v erhalen.
Bent u zelf aansprakelijk? Dan nemen w ij contact op met uw
tegenpartij of zijn v erzekeraar om zijn schade te regelen.
H oe stellen wij uw schade vast?
1. Wij stellen het schadebedrag in ov erleg met u v ast. S chakelen
w ij een expert in? Dan gaan w ij uit v an het schadebedrag dat de
expert v aststelt.
2. Bent u het niet eens met het schadebedrag dat de expert die w ij
inschakelen, v aststelt? O f bent u het niet eens met w at die
expert v aststelt w at er is gebeurd? Dan mag u ook zelf een
expert inschakelen. Dit heet een ‘contra-expert’. Deze contraexpert moet u zelf betalen. De experts stellen allebei de schade
v ast. V ooraf zullen zij een derde expert benoemen. Wij betalen
de kosten v an de derde expert. Komt de schadev aststelling
tussen beide experts namelijk niet ov ereen, dan stelt de derde
expert het schadebedrag v ast. H ij blijft daarbij tussen de
schadebedragen die de beide andere experts hebben
v astgesteld. De beslissing v an de derde expert is bindend. Zow el
v oor u als v oor ons. A lle experts moeten zijn aangesloten bij de
G edragscode E xpertiseorganisaties.
3. Laten w ij het schadebedrag v aststellen? Dan erkennen w ij
daarmee nog niet dat w ij de schade aan u moeten v ergoeden.

Stap 2. Wanneer vergoeden wij een schade?
Wij beoordelen of u v olgens de w et aansprakelijk bent v oor de schade.
Bent u v olgens de w et aansprakelijk v oor een schade? E n bent u ook
v erzekerd v olgens deze v oorw aarden? Dan v ergoeden w ij de schade
v an een benadeelde.
H oe bepalen wij of uw schade is ver zekerd?
O m te bepalen of uw schade is v erzekerd gebruiken w ij de informatie
die w ij hebben ontv angen. E n w ij kijken in deze polisv oorw aarden of
uw schade is v erzekerd. Is er sprake v an een strafbaar
feit, zoals diefstal, inbraak of v andalisme? Doet u dan meteen aangifte
bij de plaatselijke politie. E n stuur ons het bew ijs v an deze aangifte.

Stap 3. Hoe bepalen wij de omvang van een schade?
A anspr akelijkheid
A ls w ij v aststellen hoe hoog de schadev ergoeding moet zijn, baseren
w ij ons op w at in de w et staat. Dat betekent onder andere dat w ij
rekening houden met mogelijke eigen schuld v an uw tegenpartij.
Beper kt casco en V olledig casco
A lgemeen
1. Kan de schade hersteld w orden? Dan is de omv ang v an de
schade gelijk aan de reparatiekosten. Behalv e als de
reparatiekosten v an uw v aartuig hoger zijn dan het v erschil
tussen de dagw aarde meteen v oor en na de gebeurtenis.
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Zijn de reparatiekosten v an uw v aartuig hoger dan het v erschil
tussen de dagw aarde meteen v oor en na de gebeurtenis? O f is
reparatie niet mogelijk? Dan is uw v aartuig total loss. Dan is de
omv ang v an de schade gelijk aan het v erschil tussen deze
beide dagw aarden.
Kan de schade hersteld w orden maar laat u de schade niet
herstellen? O f is uw v aartuig gestolen? Dan handelen w ij de
schade af alsof uw v aartuig total loss is. De omv ang v an de
schade is dan gelijk aan het v erschil tussen de dagw aarde
meteen v oor en na de gebeurtenis.
Is uw v aartuig binnen drie jaar na aanschaf total loss? E n hebt
u uw v aartuig gekocht bij een erkend w atersportbedrijf of een
jachtmakelaar ingeschrev en bij de Kamer v an Koophandel? Dan
is de omv ang v an de schade de dagw aarde of de
aanschafw aarde zoals v ermeld op de originele aankoopnota. Dit
noemen w ij ‘w aardegarantie’.

V er vanging van onderdelen vaartuig
Worden v oor de reparatie onderdelen v an uw v aartuig v erv angen?
Dan is de omv ang v an de schade gelijk aan de reparatiekosten.
Behalv e bij:
1.
(dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee v ergelijkbare
onderdelen;
2.
een buitenboordmotor die op het moment v an de schade ouder
is dan 3 jaar;
3.
onderdelen die al v óór de schadegebeurtenis beschadigd blijken
door slijtage en andere geleidelijk inw erkende omstandigheden.
4.
Dan v ergoeden w ij niet het bedrag dat het onderdeel al minder
w aard w as gew orden door de slijtage.
Eigendomsoverdracht bij diefstal
Bent u uw v aartuig kw ijt door diefstal en bent u hierv oor v erzekerd?
Dan hebben w ij dertig dagen de tijd om uw v aartuig op te (laten)
sporen. Deze w achttijd gaat in, nadat u aangifte hebt
gedaan bij de politie én dit bij ons hebt gemeld.
U hebt recht op schadev ergoeding:
1.
dertig dagen nadat u de schade bij ons hebt gemeld, en u en
w ij niet w isten of konden w eten dat uw v aartuig in deze
periode is teruggev onden, en;
2.
als w ij alle gegev ens v an u hebben ontv angen die w ij nodig
hebben om de schade en uw recht op schadev ergoeding v ast te
stellen;
3.
als u het eigendom v an uw v aartuig aan ons hebt
ov ergedragen.
Nautische appar atuur
Nieuwwaar der egeling
De omv ang v an de schade is het v erschil tussen de nieuw w aarde v an
de nautische apparatuur meteen v oor de gebeurtenis en de
dagw aarde meteen na de gebeurtenis.

Is de schade te her stellen?
Is de schade te herstellen? E n zijn de reparatiekosten lager dan het
v erschil in w aarde meteen v oor en na de gebeurtenis? Dan is de
omv ang v an de schade gelijk aan de reparatiekosten.

V oor tstuwingsinstallatie en generatoren
De omv ang v an de schade is het v erschil tussen de dagw aarde v an de
v oortstuw ingsinstallatie en generatoren meteen v oor de gebeurtenis
en de dagw aarde meteen na de gebeurtenis.
Is de schade te her stellen?
Is de schade te herstellen? E n zijn de reparatiekosten lager dan het
v erschil in w aarde meteen v oor en na de gebeurtenis? Dan is de
omv ang v an de schade gelijk aan de reparatiekosten.
Was een beschadigd onderdeel door slijtage al minder w aard
gew orden? E n w ordt dat onderdeel v erv angen door een nieuw
onderdeel? Dan v ergoeden w ij niet het bedrag dat het
onderdeel al minder w aard w as gew orden door de slijtage.
Is de schade niet te her stellen?
Dan is de omv ang v an de schade het v erschil tussen de dagw aarde
v an de v oortstuw ingsinstallatie
en generatoren meteen v oor de gebeurtenis en de restw aarde meteen
na de gebeurtenis.

T r ailer
De omv ang v an de schade is het v erschil tussen de dagw aarde v an de
trailer meteen v oor en na de gebeurtenis.
Is de schade te her stellen?
Is de schade te herstellen? E n zijn de reparatiekosten lager dan het
v erschil in w aarde meteen v oor en na de gebeurtenis? Dan is de
omv ang v an de schade gelijk aan de reparatiekosten.

O ngevallen O pvarenden
H oe stellen wij de mate van blijvende invaliditeit vast?
Wij laten de mate v an blijv ende inv aliditeit v aststellen door een
medisch onderzoek in N ederland. E en arts stelt het percentage
(functie)v erlies bij letsel v ast op basis v an de maatstav en in de laatste
uitgav e v an de ‘G uides to the E v aluation of P ermanent Impairment’
v an de A merican M edical A ssociation (A M A ). A ls dat nodig is, gebruikt
de arts in aanv ulling hierop de richtlijnen v an N ederlandse
specialistenv erenigingen. De arts houdt geen rekening met uw
beroep als hij het percentage (functie)v erlies v aststelt.
1.

Dagwaar der egeling
De dagw aarde berekenen w e door v an de nieuw w aarde een bedrag af
te trekken v anw ege w aardevermindering door ouderdom en/of
slijtage. Wij v ergoeden de dagw aarde als de dagw aarde minder is dan
v eertig procent v an de nieuw w aarde.
Is de schade te her stellen?
Is de schade te herstellen? E n zijn de reparatiekosten lager dan het
v erschil in w aarde meteen v oor en na de gebeurtenis? Dan is de
omv ang v an de schade gelijk aan de reparatiekosten.
2.
Inboedel
Nieuwwaar der egeling
De omv ang v an de schade is het v erschil tussen de nieuw w aarde v an
de inboedel meteen v oor de gebeurtenis en de dagw aarde meteen na
de gebeurtenis.
Dagwaar der egeling
O nder bepaalde v oorw aarden v ergoeden w ij de dagw aarde. De
dagw aarde berekenen w e door v an de nieuw w aarde een bedrag af te
trekken v anw ege w aardevermindering door ouderdom en/of slijtage.
Wij v ergoeden de dagw aarde als:
1.
de dagw aarde minder is dan v eertig procent v an de
nieuw w aarde;
2.
de inboedel niet gebruikt w erd w aarv oor hij bestemd w as;
3.
het gaat om antieke inboedel;
4.
het gaat om inboedel met een zeldzaamheidsw aarde.
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Wat is de inv loed v an kunst- en hulpmiddelen die nodig zijn na
het ongev al, op de mate v an blijv ende inv aliditeit?
a. U itw endig
Kunst- en hulpmiddelen die buiten uw lichaam zijn
aangebracht, of die u buiten uw lichaam draagt, tellen niet
mee bij het v aststellen v an de mate v an blijv ende
inv aliditeit.
b. Inw endig
Kunst- en hulpmiddelen die in uw lichaam zijn aangebracht,
tellen w el mee bij het v aststellen v an de mate v an de
blijv ende inv aliditeit.
Wat is de inv loed v an bestaande gebreken op de mate v an
blijv ende inv aliditeit?
a. a H ad u v oor het ongev al al een ziekte, gebrek of
inv aliditeit? E n zijn de gev olgen v an het ongev al daardoor
erger gew orden? Dan gaan w ij uit v an de gev olgen die het
ongev al gehad zou hebben als u die ziekte, dat gebrek of
die inv aliditeit niet had gehad. Deze beperking geldt niet als
uw ziekte, gebrek of inv aliditeit het gev olg is v an een eerder
ongev al dat deze v erzekering v erzekert. M aar alleen als w ij
daarv oor al een v ergoeding hebben gegev en of als w ij dat
nog gaan doen.
b. b H ad u v oor het ongev al al een ziekte of aandoening? E n is
deze ziekte of aandoening erger gew orden of klachten gaan
gev en door het ongev al? Dan ontv angt u geen v ergoeding.
c. c H ad u v oor het ongev al al functiev erlies v an het betrokken
lichaamsdeel of orgaan? Dan v erlagen w ij de uitkering v oor
blijv ende inv aliditeit ev enredig.
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Binnen welke ter mijn stellen wij de mate van blijvende
invaliditeit vast?
1.
V erw acht een arts dat uw lichamelijke toestand niet meer zal
v eranderen? Dan laten w ij de mate v an blijv ende inv aliditeit
v aststellen.
2.
V erw acht een arts dat uw lichamelijke toestand nog kan
v eranderen als er drie jaar na het ongev al zijn v erstreken? Dan
laten w ij de mate v an blijv ende inv aliditeit v aststellen op basis
v an uw lichamelijke toestand op dat moment. Wij kunnen daar
ook een andere afspraak met u ov er maken.

Stap 4. Hoe berekenen wij welk bedrag u krijgt
uitgekeerd?
A lgemeen
A ls basis v oor de schadev ergoeding gebruiken w ij de omv ang v an de
schade. O p uw polisblad en in deze v oorw aarden staan v erzekerde
bedragen en maximale v ergoedingen. Wij v ergoeden nooit meer dan
deze v erzekerde bedragen en maximale v ergoedingen.
Kunt u de btw v errekenen? Dan v ergoeden w ij de schade zonder de
btw . Is het v aartuig total loss? Dan trekken w ij de w aarde v an de
restanten v an het schadebedrag af. M aar w ij v ergoeden nooit meer
dan het bedrag w at nodig zou zijn v oor reparatie. H ebt u een eigen
risico? Dan trekken w ij dat nog v an het schadebedrag af. H et
resterende bedrag keren w ij uit.

O ngevallen O pvarenden
H oe stellen wij de uitker ing vast bij blijvende invaliditeit?
Wij bepalen het uitkeringspercentage aan de hand v an het
(functie)v erlies dat de arts heeft v astgesteld. Dat doen w ij op basis
v an de tabel uitkeringspercentage bij blijv ende inv aliditeit.
1. V olledig (functie)v erlies
Is er sprake v an v olledig (functie)v erlies v an een of meer
lichaamsdelen of organen in de tabel? De uitkering die u dan
krijgt, is het percentage v an het bedrag dat u hebt v erzekerd
v oor blijv ende inv aliditeit. U leest dit v erzekerde bedrag op uw
polisblad.
2. G edeeltelijk (functie)v erlies
Is er sprake v an gedeeltelijk (functie)v erlies v an één of meer
lichaamsdelen of organen in de tabel? De uitkering die u dan
krijgt, is een ev enredig deel v an de uitkering die u bij v olledig
(functie)v erlies zou hebben gekregen.
3.
A nder letsel
S taat uw letsel niet in de tabel? Dan stelt de arts het percentage
(functie)v erlies v ast dat het letsel v oor uw gehele lichaam
oplev ert. De uitkering die u dan krijgt, is dit percentage v an het
bedrag dat u hebt v erzekerd v oor blijv ende inv aliditeit. U leest
dit v erzekerde bedrag op
uw polisblad.

Laat u uw vaar tuig niet r epareren?
Is de schade te herstellen maar laat u de schade aan uw v aartuig niet
of niet goed repareren? Dan w achten w ij met het betalen v an de
schade tot de schade gerepareerd is.
Is de schade niet binnen één jaar hersteld?
Is de schade aan uw v aartuig of meev erzekerde trailer niet binnen één
jaar na schade hersteld en hebt u geen andere regeling met ons
afgesproken? Dan v ergoeden w ij de helft v an het schadebedrag.
Koopt u een nieuw vaar tuig na totaal verlies?
Koopt u een nieuw v aartuig na totaal v erlies? E n is de aankoopprijs
v an het nieuw e v aartuig hoger dan het schadebedrag? Dan v ergoeden
w ij extra maximaal tien procent v an de dagw aarde v an uw v aartuig
meteen v oor de gebeurtenis. M aar nooit meer dan honderdtien
procent v an het v erzekerd bedrag. De aankoop en de aankoopprijs
moet u aantonen.
Wat is uw eigen r isico?
H et eigen risico staat op uw polisblad.
Lager eigen risico
H ebt u direct v oor het jaar v an de schadegebeurtenis meerdere jaren
achter elkaar geen schade gehad? Dan is v oor elk schadev rij gev aren
v erzekeringsjaar het eigen risico tw intig procent lager.
Daarbij gelden de v olgende v oorw aarden:
1.
het eigen risico kan maximaal € 1.250,- lager w orden, en;
2.
het eigen risico blijft minimaal € 100,-.
G een eigen risico bijboot
Wat bedoelen w ij met een bijboot?
1.
een op of achter het v aartuig meegenomen v olgboot. De
v olgboot mag ook uitgerust zijn met een zeiltuig, en;
2.
heeft een snelheid v an maximaal tw intig kilometer per uur, en;
3.
heeft een lengte die niet meer is dan de maximale breedte v an
uw v aartuig.
D an hebt u geen eigen risico.

Inboedel
V oor bepaalde bijzondere inboedelzaken betalen w ij een maximale
v ergoeding per gebeurtenis.
Dit zijn:
1.
bijzondere sportuitrusting. Bijv oorbeeld sporthengels,
w aterski’s, duikuitrusting en w etsuits. Wij betalen maximaal €
500,- per gebeurtenis;
2.
meegenomen spullen v oor andere activ iteiten dan v aren.
Bijv oorbeeld golfuitrusting en fietsen. Wij betalen maximaal €
500,- per gebeurtenis.
S taat op uw polisblad dat u een eigen risico hebt? Dan geldt dit eigen
risico niet v oor deze bijzondere inboedelzaken.
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H oe stellen wij de uitker ing vast bij overlijden?
Bij ov erlijden stellen w ij de uitkering v ast op het v erzekerde bedrag
v oor ov erlijden. Dit bedrag staat op uw polisblad.
H oe betalen wij de uitkering?
1. A an w ie betalen w ij?
a.
Blijv ende inv aliditeit
Bij blijv ende inv aliditeit betalen w ij de uitkering aan u, behalv e
als u iemand anders aanw ijst. Die persoon noemen w ij de
‘begunstigde’. O v erlijdt u v oordat w ij de uitkering v oor blijv ende
inv aliditeit aan u hebben kunnen doen? O ok dan betalen w ij de
uitkering aan de begunstigde, of aan zijn of haar erfgenamen.
b.
O v erlijden
Bij ov erlijden betalen w ij de uitkering aan de begunstigde, of aan
zijn of haar erfgenamen.
Wij betalen nooit een uitkering aan de S taat der N ederlanden.
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3.

Wij betalen maximaal het v erzekerde bedrag v oor blijv ende
inv aliditeit Tijdens de looptijd v an deze v erzekering betalen w ij
niet meer aan u dan het v erzekerde bedrag v oor blijv ende
inv aliditeit.
Wij v ergoeden rente als blijv ende inv aliditeit later w ordt
v astgesteld Is de mate v an blijv ende inv aliditeit zes maanden
na het ongev al nog niet v astgesteld? Dan krijgt u v anaf dat
moment de w ettelijke rente ov er het bedrag dat w ij uiteindelijk
uitkeren. Wij betalen de rente tegelijk met de uitkering. De
regering stelt de w ettelijke rente ieder halfjaar v ast. M eer
informatie ov er de w ettelijke rente v indt u op de w ebsite v an
de rijksov erheid, w w w .rijksoverheid.nl.

Stap 5. Welke andere kosten vergoeden wij nog
meer?
A ls de schade v erzekerd is, v ergoeden w ij ook deze kosten:
Kosten om schade te voor komen of te beperken
Wij betalen de kosten v an maatregelen die redelijkerw ijs nodig zijn om
schade te v oorkomen die dreigt te ontstaan. O f om schade te
beperken die u al hebt. H et moet w el duidelijk zijn dat er
onmiddellijk gev aar dreigde. E n u moet v erzekerd zijn v oor de schade
die zonder uw ingrijpen zou zijn ontstaan of v erergerd. Wij v ergoeden
niet de kosten om de oorzaak v an de schade te herstellen. Wij
v ergoeden nooit meer kosten dan het v erzekerde bedrag of de
maximale v ergoeding.
Kosten van hulplonen en ber glonen
Wij betalen de kosten v an hulp- en bergloon v an uw v aartuig en
inboedel die redelijkerw ijs nodig zijn om schade die dreigt te ontstaan,
te v oorkomen. O f om schade die u al hebt, te beperken. U moet
v erzekerd zijn v oor de schade die zonder uw ingrijpen zou zijn
ontstaan of v erergerd. Wij v ergoeden deze kosten alleen als w ij
hierv oor v ooraf toestemming hebben gegev en. H ebben w ij geen
toestemming gegev en? Dan kan het gev olg zijn dat w ij de kosten
maar v oor een deel v ergoeden.
Lichtingskosten en opr uimingskosten
M oet u door een w ettelijke bepaling/v erordening noodzakelijke kosten
maken om na een schade zaken die v erzekerd zijn, op te ruimen of
het v aartuig te lichten? O f besluiten w ij in ov erleg met u tot lichting of
opruiming? Dan v ergoeden w ij deze kosten.
Kosten voor vervoer en bewaking
H eeft uw v aartuig door een v erzekerde gebeurtenis schade? E n kan
het v aartuig niet op eigen kracht een hersteller in de directe omgev ing
bereiken? Dan v ergoeden w ij de kosten v oor noodzakelijk v erv oer en
bew aking.
Kosten voor hur en vervangend vaartuig
H eeft uw v aartuig door een v erzekerde gebeurtenis schade en is een
(nood)reparatie binnen tw ee dagen niet mogelijk op de plaats w aar u
bent? Dan v ergoeden w ij de kosten v an:
1.
het huren v an een gelijkw aardig v erv angend v aartuig, of;
2.
het v erblijf in een hotel of v ergelijkbaar onderkomen. M aar
alleen als het v aartuig tijdens de gebeurtenis in gebruik is als
v akantiev erblijf.
Wij v ergoeden maximaal € 350,- per dag en nooit meer dan € 5.000,per gebeurtenis.
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Kosten van r epatriëring van vaartuig en/of boottrailer
Wij betalen de kosten v oor het v erv oer v an uw v aartuig en de
bijbehorende boottrailer naar uw v aste ligplaats. Wij v ergoeden de
kosten alleen als:
1. door een v erzekerde gebeurtenis reparatie niet binnen een
redelijke termijn mogelijk is op de plaats w aar u bent;
2. door een v erzekerde gebeurtenis uw v aartuig niet meer
bruikbaar is als v erv oermiddel of als onderkomen;
3. het v erv oermiddel of de bijbehorende boottrailer w aarmee uw
v aartuig v erv oerd w ordt, zodanig beschadigd is dat reparatie
binnen 5 dagen niet mogelijk is;
4. de schipper/bestuurder v an uw v aartuig door een ziekte of een
ongev al het v aartuig niet meer kan besturen en niet binnen
redelijke termijn genezen is. E n er is in het reisgezelschap
niemand anders die uw v aartuig kan besturen.
H ebt u tw aalf maanden v oor de gebeurtenis geen gebruik gemaakt
v an een v aste ligplaats? Dan zullen w ij beoordelen of w ij deze kosten
(of een deel v an de kosten) naar een door u gekozen
ligplaats v ergoeden.
Kosten van r epatriëring van opvarenden
Wordt het v aartuig gebruikt als v akantiev erblijf of als v erv oermiddel
naar en/of v an een v akantiebestemming? E n is uw v aartuig door een
v erzekerde gebeurtenis hierv oor niet meer te gebruiken? E n is een
noodreparatie binnen een redelijke termijn niet mogelijk op de plaats
w aar u bent? Dan v ergoeden w ij de kosten v an het v erv oer v an u en
uw passagiers naar een plek in N ederland, België of Duitsland die u
bepaalt. Daarbij gelden w el de v olgende v oorw aarden:
1.
de gebeurtenis zich heeft v oorgedaan in een ander land dan het
land v an repatriëring;
2.
de repatriëring is naar N ederland, België of Duitsland;
3.
het v aartuig zou aan het eind v an de v akantiereis terugkeren
naar een (v aste)ligplaats in N ederland, België of Duitsland;
4.
v ooraf stellen w ij in ov erleg met u v ast of repatriëring
noodzakelijk is en op w elke w ijze dit gebeurd.
Wij v ergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis.
Bemiddeling bij onvoorzien tekort aan geld
H ebt u door een v erzekerde gebeurtenis tekort aan geld? Dan zullen
w ij bemiddelen bij het ov ermaken v an v oldoende geld. De kosten v an
ov ermaken v an het geld betalen w ij. Lukt bemiddelen niet? Dan lenen
w ij u het tekort. Wij zullen alleen bemiddelen of het geld lenen
als w ij v oldoende zekerheid hebben dat het geld ook terugbetaald
w ordt. U bent v erplicht het geld zo spoedig mogelijk maar in ieder
gev al binnen tw ee maanden aan ons terug te betalen.
Wij lenen u maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
Bemiddeling bij toezending van onderdelen
H eeft uw v aartuig door een v erzekerde gebeurtenis schade en hebt u
onderdelen nodig om uw v aartuig te repareren op de plaats w aar u
bent? Dan zorgen w ij erv oor dat deze onderdelen w orden toegestuurd.
Wij doen dat alleen als deze onderdelen niet of niet op korte termijn te
krijgen zijn op de plaats w aar u bent. De kosten v an de onderdelen
betaalt u zelf. De kosten v an v erzending en ev entuele
douaneheffingen betalen w ij.
O ngeval en ziekte
Wordt u tijdens het gebruik v an het v aartuig plotseling ziek of krijgt u
een ongev al? E n moet u onmiddellijk naar een plaats w orden gebracht
v oor een eerste medische behandeling? Dan v ergoeden w ij de kosten
v an v erv oer. Wij v ergoeden maximaal € 2.500,- per gebeurtenis. Is er
een andere v erzekering of v oorziening die de schade v ergoedt? Dan
v ergoeden w ij alleen de kosten die de andere v erzekering of
v oorziening niet v ergoedt.
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Hoe werkt de no-claimkortingsregeling?
H oe bepalen wij uw pr emie?
A ls u de v erzekering afsluit, bepalen w ij of u in aanmerking komt v oor
no-claimkorting. Wij kijken of uw v erzekering direct aansluit op een
eerdere v erzekering en of u schade hebt gehad. Bij het aantal jaren
zonder schade hoort een kortingspercentage. Dat ziet u in de
no-claimschaal.
N a elke contractperiode (v erder te noemen: ‘v erzekeringsjaar’)
bepalen w ij opnieuw w elke korting u krijgt v oor het v olgende
v erzekeringsjaar. Daarv oor is het v an belang of u het afgelopen
v erzekeringsjaar een schade hebt gehad.
H ebben wij geen schadevergoeding betaald?
H ebben w ij in een v erzekeringsjaar geen schadev ergoeding betaald?
E n v erw achten w ij niet dat w ij dat gaan doen? Dan krijgt u meer
korting in het daarop v olgende v erzekeringsjaar zolang de
maximale korting nog niet is bereikt. Dat staat in de no-claimschaal.
H ebben wij wel een schadevergoeding betaald?
H ebben w ij in een v erzekeringsjaar w el een schadev ergoeding
betaald? O f v erw achten w ij dat w ij dat gaan doen? Dan daalt u in
korting. Deze daling geldt v anaf het v erzekeringsjaar na het
v erzekeringsjaar w aarin de schade is ontstaan. H oev eel korting dat is,
hangt af v an het aantal schades. Dat staat in de no-claimschaal. H ebt
u in een v erzekeringsjaar een schade en hebben
w ij drie jaar daarv oor geen schadev ergoeding betaald? Dan blijft uw
korting ongew ijzigd. Krijgt u in dat v erzekeringsjaar een tw eede
schade dan daalt u w el in korting. U krijgt dan dezelfde korting als
w anneer u één schade hebt. O p uw polisblad staat w elk
kortingspercentage u hebt, en w elke premie u betaalt.

No-Claimschaal
Hebt u dit aantal
Schadevrije jaren?

Dan hebt u een
korting van

6 of meer
5
4
3
2
1

35%
30%
25%
20%
15%
10%

Korting in het
eerstvolgende
verzekeringsjaar:
Bij 1
Bij 2
schade
schades

25%
20%
15%
10%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Wanneer heeft een schade geen gevolgen voor uw no claimkor ting?
In een aantal gev allen heeft een schade geen gev olgen v oor uw noclaimkorting:
1.
Wij hoev en geen schadev ergoeding te betalen. E n w ij
v erw achten ook niet dat w ij dat gaan doen.
2.
Wij hebben een schadev ergoeding betaald en hebben deze
helemaal v erhaald op iemand anders.
3.
Wij kunnen een schadev ergoeding niet of maar v oor een deel
v erhalen, alleen doordat w ij een schaderegelingsov ereenkomst
met een andere v erzekeringsmaatschappij hebben.O f als w ij
alleen om die reden een schadev ergoeding hebben betaald.
4.
Wij hebben alleen een schade v ergoed v oor de meev erzekerde
bijboot.
5.
Wij hebben alleen een schade v ergoed v oor inboedel aan boord
v an een open zeilboot of sloep.

Welke verplichtingen hebt u?
A ls u schade hebt, gelden bepaalde v erplichtingen. H et is belangrijk
dat u deze v erplichtingen nakomt. Komt u deze v erplichtingen niet na
en zijn w ij daardoor benadeeld? Dan kan het gev olg zijn dat w ij de
schade niet aan u v ergoeden, of maar v oor een deel.
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Welke ver plichtingen hebt u als u schade hebt?
1. P robeer de schade zo v eel mogelijk te beperken.
2. M eld de schade zo snel mogelijk.
3. Is er sprake v an een strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of
v andalisme? Doe dan meteen aangifte bij de plaatselijke politie.
4. Laat ons de schade onderzoeken. Daarv oor kunnen w ij een of
meer deskundigen (experts) inschakelen. A ls deze deskundigen
informatie v an u v ragen, bent u v erplicht die informatie te
gev en. Bew aar de bew ijsstukken v an de schade goed, zoals
nota’s. Wij kunnen die v oor controle achteraf bij u opv ragen.
5. We v ragen u in deze gev allen om mee te w erk en:
a.
Wij w orden aansprakelijk gesteld v oor schade w aarbij uw
v aartuig (mogelijk) betrokken is.
b.
Wij w illen de v ergoeding die w ij aan u hebben betaald
v erhalen op iemand anders. U bent dan v erplicht uw rechten die
u op die ander hebt aan ons ov er te dragen. Bijv oorbeeld door
een akte te ondertekenen.
c.
U bent uw v aartuig kw ijt door een gebeurtenis die onder
de dekking diefstal is v erzekerd (uw v aartuig is bijv oorbeeld
gestolen). U bent dan v erplicht de eigendom v an uw v aartuig
aan ons ov er te dragen.
6. V ragen w ij u om een schriftelijke en ondertekende v erklaring
ov er de schade? Dan moet u die binnen een redelijke termijn
aan ons gev en. In deze v erklaring omschrijft u hoe de schade is
ontstaan en hoe hoog de schade is. V ragen w ij u om bepaalde
documenten? Dan moet u die meesturen.
7. O ntv angt u briev en, aansprakelijkstellingen en dagv aardingen?
S tuur die dan meteen naar ons zodat w ij daarmee kunnen doen
w at nodig is.
8. Zijn er andere v erzekeringen, w etten of v oorzieningen die de
schade v erzekeren of v ergoeden? Dan moet u opgev en w elke
dat zijn.
9. U moet onze aanw ijzingen opv olgen, of de aanw ijzingen v an
personen die w ij ingeschakeld hebben (bijv oorbeeld
deskundigen).

Wanneer begint en stopt uw verzekering?
C ontr actperiode
U bent v erzekerd tijdens de contractperiode. Deze periode v indt u op
het polisblad.
Bedenkperiode
H ebt u het eerste polisblad ontv angen? Dan kunt u nog v eertien
dagen aangev en dat u de v erzekering toch niet w ilt afsluiten. Ziet u af
v an deze v erzekering? Dan kunt u de v erzekering stoppen. De
v erzekering is in dat gev al nooit v an kracht gew eest. U hoeft dan ook
geen kosten of premie te betalen.
Wanneer mag u de ver zekering stoppen?
U kunt de v erzekering om v erschillende redenen stoppen. In deze
gev allen hebt u het recht om de v erzekering te stoppen:
1. O p de einddatum v an de eerste contractperiode.
2. N a afloop v an de eerste contractperiode. U kunt de v erzekering
dan elke dag opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn v an één
maand.
3. Wij passen de premie en/of de v oorw aarden aan. Behalv e als w ij
dat moeten doen omdat er iets v erandert in de w et of
rechtspraak.
4. U hebt een schade gemeld. U kunt uw v erzekering dan
opzeggen tot één maand nadat w ij de schade hebben
afgew ikkeld.
5. V anaf de dag dat u niet meer in N ederland w oont of gev estigd
bent.
6. U of uw nabestaande heeft geen belang meer bij uw v aartuig.
Bijv oorbeeld omdat u uw v aartuig hebt v erkocht, omdat uw
v aartuig total loss is of omdat uw v aartuig gestolen is.
In alle gev allen bent u v erzekerd tot en met de dag w aarop u uw
v erzekering stopt.
Wanneer mogen wij de ver zekering stoppen?
Wij kunnen de v erzekering om v erschillende redenen stoppen. In deze
gev allen hebben w ij het recht om de v erzekering te stoppen:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

O p de einddatum v an de contractperiode. E r geldt een
opzegtermijn v an tw ee maanden.
V anaf de dag dat u niet langer binnen een lidstaat v an de
E uropese U nie w oont of gev estigd bent.
U of uw nabestaande heeft geen belang meer bij uw v aartuig.
Bijv oorbeeld omdat u uw v aartuig hebt v erkocht, omdat uw
v aartuig total loss is of omdat uw v aartuig gestolen is.
Wij hebben de premie niet binnen de daarv oor gestelde termijn
ontv angen. O f u w eigert de premie te betalen.
E r is sprake v an fraude.
Wij v inden dat het risico v oor ons in redelijkheid
onaanv aardbaar hoog of groot is. H et aantal schades dat u hebt
gehad kan hierbij meespelen.
N a een schademelding. Wij kunnen de v erzekering dan
opzeggen tot één maand nadat de schade afgew ikkeld is. E r
geldt een opzegtermijn v an tw ee maanden.
Wij hebben ontdekt dat u de mededelingsplicht niet bent
nagekomen toen u de v erzekering afsloot. Dit geldt als u
daarbij hebt gehandeld met de opzet om ons te misleiden. O f
als w ij de v erzekering niet zouden hebben gesloten als w ij de
w aarheid kenden. Wij kunnen de v erzekering dan opzeggen
binnen tw ee maanden nadat w ij dit hebben ontdekt.
De schade is niet v erzekerd omdat de uitsluiting ’v aren onder
inv loed’ v an toepassing is.
U w nieuw e ligplaats een v aste ligplaats is buiten N ederland,
België of Duitsland en w ij v inden dat het risico v oor ons in
redelijkheid onaanv aardbaar hoog of groot is.

Wanneer kunnen wij de pr emie of de voorwaarden
aanpassen?
H et kan v oor ons nodig zijn dat w ij de premie en/of de v oorw aarden
v an uw v erzekering v eranderen. Bijv oorbeeld door de premie te
v erhogen of de v ergoeding aan te passen of te
beperken. Dat doen w e dan bij alle v erzekeringen v an eenzelfde soort.
We kunnen de premie en/of v oorw aarden v eranderen bij v erlenging of
tussentijds. Wanneer w e dat doen, sturen w e u daarov er v an tev oren
een brief of een e-mail.
A anpassing bij verlenging van uw ver zekering
Wanneer uw v erzekering v erlengd w ordt, kunnen w ij de premie en/of
v oorw aarden v eranderen. De v eranderingen gaan dan in op de eerste
dag v an de nieuw e contractperiode.
1.

2.
In de gev allen 1 tot en met 3 bent u v erzekerd tot en met de dag
w aarop w ij uw v erzekering stoppen. In de gev allen 4 tot en met 10
bent u v erzekerd tot de dag w aarop w ij uw v erzekering stoppen.
3.

Welke andere afspraken zijn er?
O p uw v erzekering is N ederlands recht v an toepassing. In deze
polisv oorw aarden v erstaan w ij onder ‘schade’ ook kosten, hulp,
rechtsbijstand of een andere uitkering.
Wat als ook ander e verzekeringen, wetten of voorzieningen
dekking bieden?
Is er een andere v erzekering, w et of v oorziening die de schade
v ergoedt? E n als uw v erzekering bij ons niet zou bestaan, v ergoedt die
andere v erzekering, w et of v oorziening dan de schade?
Dan v ergoeden w ij alleen de schade die de andere v erzekering, w et of
v oorziening niet v ergoedt. Wij v ergoeden de schade alleen v oor zov er
die hoger is dan uw eigen risico op deze
polis. Deze bepaling geldt niet v oor de dekking O ngev allen
O pv arenden.
H oe gaan wij om met ter r orismeschade en ( inter) nationale
wet- en
r egelgeving?
Beper kte vergoeding bij terrorismeschade
Wordt de schade v eroorzaakt door een terroristische aanslag? Dan
krijgt u misschien minder of geen v ergoeding v an schade. Wij en DA S
v ergoeden in dat gev al alleen schade v oor zov er de N ederlandse
H erv erzekeringsmaatschappij v oor Terrorismeschaden (N H T) die
v erzekert. M eer informatie hierov er leest u in het clausuleblad
Terrorisme en het P rotocol afw ikkeling claims v an de N H T. U v indt
deze stukken op w w w .terrorismev erzekerd.nl.
V er val van r echten bij niet-tijdige melding
M eldt u de schade tw ee jaar of later nadat de N H T heeft beslist of er
sprake is v an een terrorismeschade? Dan v erv alt elk recht op
v ergoeding v an schade.
( Inter )nationale wet- en r egelgeving
V erbieden w et- en regelgev ing ons om u v anaf een bepaalde datum te
v erzekeren? Dan is deze v erzekering v anaf die datum niet v an kracht.
V erbieden w et- en regelgev ing ons om schade aan u te v ergoeden
v anaf een bepaalde datum? Dan v ergoeden w ij geen schade aan u
v anaf die datum. V erbieden w et- en regelgev ing ons om v anaf een
bepaalde datum schade aan specifieke derden te v ergoeden? Dan
v ergoeden w ij v anaf die datum geen schade aan deze derden.
M et ‘w et- en regelgev ing’ bedoelen w e hier alle nationale of
internationale (sanctie)w et- en regelgev ing.
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H et is in ieders belang dat w ij onze v erplichtingen uit deze
v erzekering in de toekomst ook kunnen (blijv en) nakomen.
In bijzondere gev allen kan het nodig zijn dat w ij
tussentijds de premie en/of v oorw aarden v oor al onze
v erzekerden v an deze v erzekering v eranderen. S oms kan
een v erandering namelijk niet w achten tot de v erzekering
v erlengd w ordt. Bijv oorbeeld omdat dat zeer ernstige
financiële gev olgen v oor ons zou hebben of omdat
w etgev ing ons daartoe v erplicht. Dat zijn situaties w aarv an
w ij nu nog niet kunnen inschatten of ze zich v oordoen. Wij
zorgen erv oor dat w e de v erandering in de premies en/of
de v oorw aarden zo beperkt mogelijk houden.
Wij kunnen ook alleen bij uw v erzekering tussentijds de
premie en/of v oorw aarden v eranderen. Dit doen w ij als u
(te) v eel schade meldt of als de risico’s die u loopt,
v eranderen. Wanneer w e tussentijds de premies en/of
v oorw aarden aanpassen, dan laten w ij u dat
v anzelfsprekend altijd v an tev oren w eten. P er brief of email leggen w e u dan precies uit w aarom w e de
tussentijdse v erandering nodig v inden, w at w e v eranderen
en w anneer die v erandering ingaat.

Bent u het niet eens met de ver anderingen?
Bent u het niet eens met de v eranderingen? Dan kunt u de
v erzekering stoppen. Dat doet u door ons een brief of e-mail te sturen
w aarin u zegt dat u de v erzekering w ilt stoppen. U moet dit doen
binnen dertig dagen na de datum w aarop de v eranderingen zouden
ingaan. U w v erzekering stopt dan op die datum. S tuurt u ons geen
brief of e-mail binnen deze termijn v an dertig dagen? Dan gelden de
v eranderingen ook v oor u.
U kunt uw ver zeker ing niet altijd stoppen als er iets ver andert
M oeten w ij de premie en/of de v oorw aarden v eranderen omdat er iets
v erandert in de w et of rechtspraak? Dan kunt u uw v erzekering niet
stoppen.
Wanneer ver jaren of vervallen uw r echten uit de verzekering?
Wilt u aanspraak maken op uw recht op v ergoeding v an schade? Dan
is het belangrijk dat u dat binnen bepaalde termijnen meldt. U w
rechten kunnen namelijk v erjaren. O ok kunnen ze v erv allen als u de
v erplichtingen uit de v erzekering niet nakomt. O f als er sprake is v an
fraude.
Wanneer ver jaren uw r echten?
U w recht op v ergoeding v an schade v erjaart drie jaar nadat:
1.
de schade is ontstaan. Wij rekenen daarbij v anaf het moment
w aarop u w ist v an de schade, of dit had kunnen w eten. Binnen
de genoemde termijn moet u de schade bij ons melden.
2.
w ij uw v erzoek daarv oor in een brief of per e-mail hebben
afgew ezen.
Wanneer ver vallen uw r echten?
U w recht op v ergoeding v an schade v erv alt meteen als:
1. er sprake is v an fraude. Behalv e als de fraude niet rechtv aardigt
dat uw rechten v erv allen.
2. u (al dan niet bij schade) de v erplichtingen uit de v erzekering
niet nakomt. M aar alleen als w ij daardoor zijn benadeeld.
Dekking Rechtsbijstand
A ls de dekking Rechtsbijstand is gestopt, kunt u hieraan geen rechten
meer ontlenen. Dit geldt niet als het conflict:
1. is ontstaan v óór de einddatum v an de dekking Rechtsbijstand,
én:
2. is aangemeld bij DA S binnen één jaar nadat het conflict is
ontstaan.
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S topt u deze v erzekering of de dekking Rechtsbijstand terw ijl u hulp
v an DA S krijgt bij een conflict? Dan blijft DA S u hulp gev en v oor dat
conflict.
Wat gebeur t er als u de pr emie nie t betaalt?
P r emie vooruitbetalen
U betaalt de premie v ooruit, uiterlijk op de premiev erv aldatum. Deze
datum v indt u op de acceptgiro of op de factuur.
A ls u de eer ste pr emie niet betaalt
A ls u de v erzekering afsluit, moet u erv oor zorgen dat w ij de eerste
premie op tijd ontv angen. Dat moet binnen dertig dagen na de datum
op het polisblad. O ntv angen w ij de premie niet binnen die termijn?
Dan hebt u geen v erzekering. U kunt dan v anaf de ingangsdatum
geen rechten ontlenen aan de v erzekering. Wij zijn niet v erplicht om u
in dit gev al een aanmaning te sturen.
A ls u de volgende pr emietermijnen niet betaalt
In de v olgende gev allen zijn onze v erplichtingen geschorst. Dit geldt
ook als w ij de v erzekering v erlengen.
Betaalt u niet op tijd?
Betaalt u de tw eede en/of v olgende premietermijnen (de
v erv olgpremie) niet op tijd? Dan krijgt u een aanmaning. Betaalt u
v erv olgens nog niet? Dan bent u v anaf de v ijftiende dag na de
aanmaning niet meer v erzekerd v oor gebeurtenissen die plaatsv inden
v anaf die dag.
Weiger t u te betalen?
Weigert u de tw eede en/of v olgende premietermijnen te betalen? Dan
bent u niet v erzekerd v oor gebeurtenissen die plaatsv inden v anaf de
premiev erv aldatum. Wij kunnen uw v erzekering beëindigen
A ls u de premie niet hebt betaald en u daarom niet langer v erzekerd
bent, zijn onze v erplichtingen geschorst. Wij hebben dan het recht om
de v erzekering te beëindigen. U ontv angt hierov er dan een brief. O ok
kunnen w ij beslissen om uw gegev ens te registreren in
(w aarschuw ings)registers. U blijft w el v erplicht om de premie te
betalen die u nog niet hebt betaald. H et kan zijn dat uw v erzekering
onderdeel is v an een pakket v an v erzekeringen. V oor dit pakket
betaalt u één totaalpremie. Betaalt u maar een deel v an de totale
premie? Dan gaan w e erv an uit dat u de premies v an al uw
v erzekeringen gedeeltelijk hebt betaald. In dat gev al schorten w ij dus
ook al uw v erzekeringen op. Behalv e als u bij de betaling aangeeft
v oor w elke v erzekering(en) u de premie betaalt, en de betaling v oor
die v erzekering(en) v oldoende is. Dan blijft de dekking v oor die
v erzekering(en) in stand. E n schorten w ij de andere
v erzekering(en) op.
U bent weer ver zeker d als wij alle pr emie hebben ontvangen
S chorten w ij uw v erzekering op omdat u de premie niet betaalt? Dan
blijft u v erplicht om de premie te betalen. U bent pas w eer v erzekerd
als w ij alle premie hebben ontv angen die u tot dan toe moest betalen.
De v erzekering w ordt w eer v an kracht op de dag na de dag dat w ij
alle premie hebben ontv angen. De v erzekering geldt alleen v oor
gebeurtenissen die zijn v eroorzaakt of ontstaan na die dag. Blijkt
achteraf dat de v erzekering v oor die gebeurtenis w as geschorst of
gestopt? Dan hebben w ij het recht om alle v ergoedingen v oor schade
terug te v orderen.
P r emie terugbetalen en verrekene n
S topt u of stoppen w ij de v erzekering tussentijds? Dan betalen w ij u
de premie terug ov er de termijn dat de v erzekering niet meer v an
kracht is. Blijkt achteraf dat w ij geen risico hebben gelopen? Dan
betalen w ij de premie terug ov er een periode v an maximaal v ijf jaar,
onder aftrek v an redelijke kosten. Deze zijn bepaald op tw intig procent
v an de betreffende premie.
A utomatische incasso en andere betaalvormen
Bij automatische incasso stellen w ij u op de hoogte v an het bedrag dat
w ij iedere periode v an uw rekening afschrijv en. Wij doen dat eenmalig
als u de v erzekering afsluit of w ijzigt, en als w ij de v erzekering
v erlengen. U bent v erplicht om erv oor te zorgen dat er v oldoende geld
op uw rekening staat. U w bank v oert de premiebetaling uit. U hebt uw
bank hiertoe opdracht gegev en en een betaalv orm gekozen. De regels
die v oor deze betaalv orm gelden, kunt u opv ragen bij uw bank.
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Klachten
H ebt u klachten over ons?
1. A ls u een klacht hebt, kunt u in eerste instantie terecht bij de
betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een
klacht indienen bij de directie v an Delta Lloy d S chadev erzekering
N .V ., P ostbus 145, 6800 LP A rnhem. In de klachtenregeling v an
Delta Lloy d leest u, hoe u dit doet. De klachtenregeling v indt u
op w w w .deltalloyd.nl onder ‘Klacht indienen’ bij ‘Klantenserv ice’.
2. Lev ert uw klacht bij onze directie niet het gew enste resultaat op?
Dan kunt u een klacht ov er ons indienen bij het Klachteninstituut
F inanciële Dienstv erlening (KIF ID). Wij zijn namelijk aangesloten
bij het KIF ID:
P ostbus 93257, 2509 A G Den H aag.
Telefoon 0900 – 355 22 48. M eer informatie v indt u op
w w w .kifid.nl.
H ebt u klachten over DAS?
1. 1 Bent u ontev reden ov er de behandeling v an uw conflict? Dan
is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met uw
juridisch specialist bij DA S . H ij of zij zal samen met u bekijken
w elke mogelijkheden er zijn om uw bezw aren w eg te nemen. A ls
u ontev reden blijft, kunt u contact opnemen met een
leidinggev ende bij DA S . De medew erkers v an het S erv icecenter
v an DA S kunnen u met een leidinggev ende in contact brengen.
H et S erv icecenter is bereikbaar v ia telefoonnummer 020 - 651
88 88.
2. Leidt het ov erleg met uw juridisch specialist of de
leidinggev ende niet tot een oplossing? O f hebt u een klacht ov er
een door DA S ingeschakelde deskundige die niet in dienst is v an
DA S ? Dan kunt u een klacht indienen bij de directie v an DA S . In
de klachtenregeling v an DA S leest u hoe u dit doet. De
klachtenregeling v indt u op w w w .das.nl.
3. Lev ert uw klacht bij de directie v an DA S niet het gew enste
resultaat op? Dan kunt u een klacht ov er DA S indienen bij het
Klachteninstituut F inanciële Dienstv erlening (KIF ID). DAS is
namelijk aangesloten bij het KIF ID: P ostbus 93257, 2509 A G
Den H aag.
Telefoon 0900 - 355 22 48. M eer informatie v indt u op
w w w .kifid.nl.
Wat doen wij met uw gege vens?
Wij (of een gev olmachtigd agent als u v ia deze agent de v erzekering
hebt gesloten) en DA S verwerken persoons- en bedrijfsgegev ens. Wij
en DA S doen dit v oor zov er dat nodig is om de bedrijfsdoelstellingen
v erantw oord uit te v oeren.
H oe gaan wij en DA S om met uw per soonsgegevens?
Wij en DA S v erwerken uw persoonsgegev ens zoals staat in de
gedragscode V erw erking P ersoonsgegev ens F inanciële Instellingen. De
v olledige tekst v an de gedragscode kunt u raadplegen v ia de w ebsite
v an het V erbond v an V erzekeraars, w w w .verzekeraars.nl.
U kunt de gedragscode ook opv ragen bij het V erbond v an
V erzekeraars, P ostbus 93450, 2509 A L Den H aag. H et
telefoonnummer is 070 - 333 87 77.
DA S ontv angt uw persoonsgegev ens alleen om v ast te stellen of u
recht hebt op hulp. Dit gebeurt op het moment dat u DA S om hulp
v raagt. DA S mag ov er de afhandeling v an uw conflict alleen contact
hebben met u. Wilt u dat een andere persoon contact heeft met DA S
ov er uw conflict? O f dat DA S ov er uw conflict informatie v erstrekt?
O nderteken dan een machtiging. P as daarna mag DA S die andere
persoon informatie gev en ov er de hulp die u v an DA S krijgt.
Die toestemming moet u v oor ieder conflict opnieuw gev en.
Exter ne verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting
C IS
A ls u een v erzekering afsluit of w ijzigt, v erstrekt u informatie aan ons.
O ok als u een schade meldt v erstrekt u informatie. De S tichting
C entraal Informatie S y steem v an in N ederland w erkzame
schadev erzekeringsmaatschappijen (S tichting C IS ) legt deze informatie
in haar database v ast en v erw erkt deze. De S tichting C IS is gev estigd
aan de Bordew ijklaan 2, 2591 XR Den H aag. V oor een v erantw oord
acceptatiebeleid raadplegen w ij uw gegev ens bij de S tichting C IS . H et
doel hierv an is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. O p deze
registratie is het priv acy reglement v an de S tichting C IS v an
toepassing. Kijkt u v oor meer informatie op w w w.stichtingcis.nl. H ier
v indt u ook het priv acy reglement dat v an toepassing is.
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Wat doen wij bij fr aude?
Wij gaan erv an uit dat u ons juist en v olledig informeert. Doet u dat
opzettelijk en doelbew ust niet? Dan fraudeert u. Bijv oorbeeld als u ons
onjuiste gegev ens stuurt als u een v erzekering aanv raagt of ons of
DA S om v ergoeding v an schade v raagt. Wij of DA S doen onderzoek als
er aanw ijzingen zijn dat u fraudeert. Bij dit onderzoek v olgen w ij en
DA S de G edragscode P ersoonlijk O nderzoek v an het V erbond v an
V erzekeraars (zie w w w .verzekeraars.nl) en de richtlijnen v an Delta
Lloy d G roep.
H ebt u gefraudeerd? Dan kunnen w ij en DA S de v olgende
maatregelen nemen:
1.
de v erzekering stoppen. O ok kunnen w ij andere v erzekeringen,
leningen en rekeningen stoppen die u bij Delta Lloy d G roep
heeft;
2.
geen schade (meer) v ergoeden, of de schade niet v olledig
v ergoeden. Behalv e als de fraude niet rechtv aardigt dat uw
recht op v ergoeding v an schade (v olledig) v erv alt;
3.
besluiten dat u een al ontv angen v ergoeding v oor schade, de
kosten die daarmee samenhangen en de onderzoekskosten
moet terugbetalen;
4.
aangifte doen bij de politie;
5.
uw gegev ens registreren in interne en externe
(w aarschuw ings)sy stemen, zoals de database
v an de S tichting C IS en het Incidentenw aarschuw ingssy steem
F inanciële Instellingen (IF I). H et IF I is een register dat banken
en v erzekeraars gebruiken om fraude te bestrijden. H ierbij
houden w ij ons aan het P rotocol
Incidentenw aarschuw ingssy steem F inanciële Instellingen (P IF I).
Dit protocol is goedgekeurd door het C ollege Bescherming
P ersoonsgegev ens (C BP ).
A l deze maatregelen zorgen erv oor dat u niet tev eel betaalt, omdat
anderen v erkeerd omgaan met hun v erzekering, lening of rekening.
Wilt u meer w eten ov er ons fraudebeleid? Kijk dan op
w w w .deltalloyd.nl/over-ons/integriteit.
Waarom is het belangrijk dat u juiste informatie aan ons v erstrekt?
A ls u de v erzekering afsluit, stellen w ij u een aantal v ragen. H iermee
schatten w ij in w elk risico u w ilt v erzekeren. O p basis v an de
antw oorden die u geeft, sluiten w ij de v erzekeringsov ereenkomst met
u af. Belangrijk is dat u juist en v olledig antw oordt op de v ragen die
w ij u stellen. U bent ook v erplicht om relev ante feiten en
omstandigheden door te gev en ov er personen die ook v erzekerd zijn
met deze v erzekering. Dit staat in titel 17 v an boek 7 v an het
Burgerlijk Wetboek. H ebt u ons onjuiste of onv olledige antw oorden
gegev en? G eeft u ons dan meteen de juiste en v olledige antw oorden
door. Wij beoordelen v erv olgens de nieuw e situatie. U bent pas
v erzekerd in de nieuw e situatie, als w ij dit schriftelijk hebben
bev estigd. U it deze bev estiging moet blijken of w ij de v erzekering
w illen v oortzetten. E n zo ja, onder w elke v oorw aarden.
H ebt u ons niet direct geïnformeerd bij onjuistheden of
onv olledigheden? Dan kan het gebeuren dat:
1.
w ij de v erzekering stoppen, en/of:
2.
u geen of minder recht op v ergoeding v an schade hebt.
Dit geldt ook als w e de onjuistheden of onv olledigheden pas
ontdekken nadat w e de v erzekeringsov ereenkomst v erlengd hebben.
Let op: u kunt alleen rechten ontlenen aan informatie die w ij per brief
of per e-mail aan u hebben bev estigd. Bijv oorbeeld mededelingen en
toezeggingen ov er w at u hebt v erzekerd.
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