Hoeveel mijlen hebt u onder
de kiel?

Watersport zit in onze genen. Wij zijn de grootste
watersportverzekeraar in Nederland en sponsor van
de Nederlandse watersport. Als doorgewinterde
watersportliefhebbers hebben we duurzame
partnerships met de Delta Lloyd Kern- en
Talentploeg, de Optimisten Club Nederland, Delta
Lloyd Regatta
en de HISWA te water. De Optimist on Tour brengt
de zeilsport op een positieve manier bij kinderen
onder de aandacht. We werken hierin samen met
lokale zeilscholen en het Watersportverbond.
Als u een bootverzekering bij Delta Lloyd afsluit krijgt
u advies en hulp van een zeer ervaren en
deskundig team van watersportspecialisten. Wij
delen de passie voor watersport met u!

Bootverzekering op maat
De bootverzekering van Delta Lloyd is voor iedereen die
met een gerust hart het water op gaat. Of dat nu met een
motorboot, jacht, sloep of een zeilboot is.
U kiest zelf de verzekering die het beste bij u past.

U kunt kiezen uit: Aansprakelijkheid, Beperkt casco of Volledig
casco). Voor nog meer zekerheid kunt u uw verzekering
uitbreiden met een aanvullende ongevallen- dekking en/of
rechtsbijstanddekking.

Kies voor de service van Delta Lloyd
Bij schade kunt u rekenen op het Schadeherstelnetwerk
De watersportherstelbedrijven binnen dit landelijke netwerk
zijn door Delta Lloyd geselecteerd vanwege hun kwaliteit en
service.

Snelle en professionele schade
afhandeling
Met uw Delta Lloyd Bootverzekering bent u verzekerd
van deskundige reparatie als u gebruik maakt van
een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij het
Schadeherstelnetwerk van Delta Lloyd.
–
Wij regelen de financiële afwikkeling direct met de
hersteller. U betaalt alleen uw eventuele eigen
risico aan de hersteller
–
U hebt twee jaar garantie op de reparatie
–
Een snelle afhandeling van uw schade

Team van specialisten staat voor u klaar

Cadeau: Delta Lloyd Yard Card

De behandeling van uw verzekering wordt u volledig uit
handen genomen door een specialistisch team van zeer
ervaren watersportspecialisten. Uw passie voor watersport
is onze expertise!

U profiteert maar liefst twee jaar lang van exclusieve
voordelen binnen het Yacht Card netwerk. En hebt u
schade aan uw boot? Dan komt het schadeherstelnetwerk
voor u in actie!

Alle voordelen op een rij
–
–
–
–
–
–

Keuze uit Aansprakelijkheid, Beperkt casco
of Volledig casco
No-claimkorting op uw premie tot wel 35%
Uitgebreide inboedeldekking bij Volledig casco
3 jaar aanschafwaardegarantie
Uitgebreide rechtsbijstanddekking mee t e
verzekeren
Nautische apparatuur is standaard verzekerd

Meer informatie?
Bent u overtuigd van de voordelen van de Delta Lloyd
Watersportverzekering en wilt u deze verzekering
afsluiten? Neem dan contact op met pleziervaartpolis,

Postbus 4
5256 ZG Heusden
T: 085 – 401 17 60
E: info@pleziervaartpolis.nl

Dekkingsoverzicht
Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Volledig Casco

Schade aan anderen € 5000.000,-

√

√

√

Opruimings- en bergingskosten

√
√

√

√

Bereddingskosten

√

√

Bijboot (indien meeverzekerd)

√

√

√

3 jaar aanschafwaardegarantie

√

√

Geen aftrek nieuw voor oud (bij gedekte evenementen)

√

√

Brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag

√

√

Diefstal & inbraak

√

√

Nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik
aan boord

√

√

Aanvaring (schade aan eigen boot)

√

Vandalisme

√

Lekvaren (Rubberen boot)

√
√

Verduistering en joyvaren
Zinken
Wij vergoeden schade door vorst ontstaan door bevriezing

√
√

Ieder ander van buiten komend onheil

√

Blaasvorming in het polyester door osmose

√

Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie en generatoren
Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

√

Eigen gebrek van het vaartuig. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

√

Transport van uw vaartuig over de weg of over het water

√

Inboedel

Maximaal 20% van het Onbeperkt
verzekerde bedrag van verzekerd.
uw vaartuig.

Dekkingsoverzicht
Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Volledig Casco

De volgende bijzondere inboedelzaken zijn verzekerd voor een
maximale vergoeding per gebeurtenis:

1 bijzondere sportuitrusting. Bijvoorbeeld
sporthengels, waterski’s, duikuitrusting
en wetsuits. Wij betalen maximaal € 500,per gebeurtenis;
2 meegenomen spullen voor andere
activiteiten dan varen. Bijvoorbeeld
golfuitrusting en fietsen. Wij betalen
maximaal € 500,- per gebeurtenis.

De volgende inboedelzaken zijn uitgesloten:

1 geld, geldswaardig papier, betaalcheques,
betaalpassen en reischeques;
2 kostbare zaken als sieraden, brillen,
horloges en foto-/filmapparatuur;
3 motorrijtuigen, waaronder ook een
brom- of snorfiets.

Hebt u een open zeilboot of een sloep? Dan valt het volgende onder
uw inboedel:

1 levensmiddelen;
2 spullen bestemd voor het verpakken,
bruikbaar houden en nuttigen van
levensmiddelen.
3 specifieke kleding voor slecht weer.
Wij vergoeden maximaal € 750,- per
gebeurtenis. Dit geldt niet voor
levensmiddelen. Voor levensmiddelen
vergoeden wij maximaal € 350,- per
gebeurtenis. U hebt geen eigen risico.

Kosten voor huren vervangend vaartuig

1 het huren van een gelijkwaardig
vervangend vaartuig, of;
2 het verblijf in een hotel of vergelijkbaar
onderkomen. Maar alleen als het vaartuig
tijdens de gebeurtenis in gebruik is als
vakantieverblijf.
Wij vergoeden maximaal € 350,- per dag en
nooit meer dan € 5.000,- per gebeurtenis.
Is de aankoopprijs van het nieuwe vaartuig
hoger dan het schadebedrag? Dan vergoeden
wij maximaal 10% extra bovenop de dagwaarde
van uw vaartuig voor de gebeurtenis. Maar
nooit meer dan 110% van het verzekerd
bedrag. De aankoop en de aankoopprijs moet u
aantonen.

Overdekking 10% bij totaalverlies

Eigen risico )

U kunt uw trailer meeverzekeren

Geen eigen risico

U kunt kiezen uit: eigen risico € 0,-, € 250,of € 500,-.
Is uw vaartuig meer waard dan € 100.000,-?
Dan is een hoger eigen risico mogelijk.

U bent verzekerd voor schade aan uw trailer als deze is
veroorzaakt door:
Brand, explosie, directe blikseminslag, diefstal, verduistering en
verlies, storm, botsen, slippen, stoten, omslaan, van de weg raken of
in het water raken, een eigen gebrek en ieder ander van buiten
komend onheil.

Let op: staat uw trailer op de openbare weg/parkeerplaats? Dan bent u verplicht om de trailer minimaal te beveiligen met een disselslot en
een wielklem.

Rechtsbijstand
U krijgt hulp bij conflicten

Verzekeringsgebied

Extern kosten
maximum

Minimum belang

Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan tijdens deelname
met het verzekerde vaartuig aan het waterverkeer.

Zoals die geldt voor
de Watersportverzekering (vaargebied)

€ 25.000,-

n.v.t.

Europa en de
landen rondom de
Middellandse Zee

€ 25.000,-

€ 175,-

Nederland

€ 25.000,-

€ 175,-

Over strafrechtelijke vervolging en bij verkeersboetes.
Over reparatie, onderhoud, of verzekering van het verzekerde
vaartuigof boottrailer.
Of die rechtstreeks verband houden met een sleep- of
vervoersovereenkomst.
Over koop of verkoop van het verzekerde vaartuig of een voor dit
vaartuig bestemde boottrailer.
Die rechtstreeks verband houden met een vaste ligplaats/aanlegsteiger of winterberging van het verzekerde vaartuig.

Ongevallendekking
Overlijden

Blijvende invaliditeit

Maximale vergoeding
per gebeurtenis

Variant 1

€ 10.000,-

€ 25.000,-

€ 100.000,-

Variant 2

€ 15.000,-

€ 50.000,-

€ 200.000,-

Variant 3

€ 25.000,-

€ 75.000,-

€ 350.000,-

T 01.0.23-0215

Postadres
Postbus 4
5256 ZG Heusden
T: 085 – 401 17 60
W: www.pleziervaartpolis.nl
E: info@pleziervaartpolis.nl
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In de polisvoorwaarden kunt u precies lezen wat wel en niet onder de dekking valt.
Op onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en zijn te downloaden op de site. Op verzoek sturen wij u een exemplaar
toe. Pleziervaartpolis is een onderdeel van Henskens Yachtverzekeringen

