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Boot ver ze ke ring

Deze	Verzekeringskaart	geeft	alleen	een	samenvatting	van	de	verzekering.	In	de	polisvoorwaarden	staat
uitgebreid	waarvoor	iemand	wel	en	niet	is	verzekerd.

Welk	soort	ver ze ke ring	is	dit?
Met	de	dekking	Aansprakelijkheid	vergoedt	de	Bootverzekering	schade	die	je	toebrengt	aan	anderen.	Schade	aan	je	boot	kun	je	meeverzekeren
met	Beperkt	Casco	waarmee	onder	andere	brand,	explosie,	bliksem,	storm,	diefstal	en	inbraak	is	verzekerd.	Of	je	kunt	kiezen	voor	Volledig	Casco
waarmee	onder	andere	ook	aanvaring,	vandalisme	en	ieder	ander	van	buiten	komend	onheil	is	verzekerd.

Extra	informatie

Je	kunt	je	Bootverzekering	uitbreiden	met	de	aanvullende	dekkingen	Rechtsbijstand,	Ongevallen	en	Particuliere	verhuur.	Je	kunt	de
Bootverzekering	afsluiten	voor	zeilboten,	motorboten	en	sloepen,	jachten,	rubberboten	en	catamarans.	Wij	verzekeren	boten	voor	zakelijke	en
particuliere	klanten.	Particuliere	verhuur	via	deel-platformen	kun	je	ook	meeverzekeren.	

Wat	is	ver ze kerd?

Aan spra ke lijk heid
Je	bent	verzekerd	voor	schade	die	je	met	jouw	boot
veroorzaakt	aan	anderen	of	andermans	boot	of
spullen.	Wij	vergoeden	maximaal	€	5.000.000	per
gebeurtenis.

Keuze:	scha de	aan	eigen	boot
Met	Beperkt	Casco	is	schade	aan	jouw	boot	door
onder	andere	brand,	explosie,	blikseminslag,	diefstal
en	storm	verzekerd.

Als	je	kiest	voor	Volledig	Casco	is	schade	aan	jouw
boot	door	onder	andere	brand,	explosie,
blikseminslag,	diefstal	en	storm	verzekerd.
Daarnaast	ben	je	onder	andere	ook	verzekerd	voor
aanvaring,	vandalisme	en	ieder	ander	van	buiten
komend	onheil.

Extra	informatie

Bij	Volledig	Casco	is	er	ook	dekking	voor	de
gevolgschade	van	een	eigen	gebrek	van	de	boot.
Herstel	van	het	eigen	gebrek	zelf	is	ook	verzekerd.
Dit	geldt	ook	voor	motoren	jonger	dan	20	jaar.	Een
eigen	gebrek	is	een	oorzaak	die	in	jouw	boot	of	een
onderdeel	daarvan	zelf	ligt.	

Keuze:	(po ging	tot)	in braak	en	dief stal	van	eigen
boot
Als	je	kiest	voor	Beperkt	Casco	of	Volledig	Casco	is
diefstal	en	inbraak	verzekerd.	Bij	diefstal	is	de
dagwaarde	van	de	boot	verzekerd.	

Extra	informatie

Diefstal	van	de	motor	is	alleen	verzekerd	als	deze
beveiligd	was	met	een	buitenboordmotorslot	dat	op
de	Slotenlijst	Buitenboordmotoren	2020	staat
(nn.nl/bootverzekering-downloads).Ook	bij	een	sloep
of	een	boot	kleiner	dan	6	meter,	wordt	een	slot
vereist	dat	op	de	Slotenlijst	Vaartuigbeveiliging	van
het	CCV	staat.

Wat	is	niet	ver ze kerd?
Extra	informatie

Je	bent	voldoende	voorzichtig	geweest	in	de
volgende	gevallen:
-	je	hebt	onderhoud-	en	controlewerkzaamheden	op
tijd	uitgevoerd/laten	uitvoeren
-	je	hebt	maatregelen	genomen	om	een	bij	jou
bekend	eigen	gebrek	te	verhelpen
-	je	hebt	een	bestaande	schade	aan	de	boot	laten
repareren	
-	je	hebt	voldoende	maatregelen	genomen	om
schade	door	neerslag,	vochtinwerking	en	vorst	aan
jouw	boot	te	voorkomen.	

Scha de	eigen	boot	met	dek king	Aan spra ke lijk -
heid
Je	bent	met	de	dekking	Aansprakelijkheid	onder
andere	niet	verzekerd	voor	schade	aan	jouw	eigen
boot	of	voor	schade	aan	zaken	aan	boord	van	jouw
boot.

Onder	Be perkt	casco	en	Vol le dig	casco
Je	bent	met	de	dekking	Beperkt	casco/Volledig	casco
onder	andere	niet	verzekerd	voor	schade	door:
-	een	eigen	gebrek	dat	bij	jou	bekend	is	of	bij	jou
bekend	had	kunnen	zijn
-	slijtage	(behalve	als	hierdoor	brand,	ontploffing	of
een	aanvaring	ontstaat)
-	geleidelijk	inwerkende	omstandigheden
-	aantasten	van	metaal	door	corrosieve	processen
-	bladeren/loslaten	van	niet	hechtende
plamuur/primer.
	

Pech hulp
Je	bent	niet	verzekerd	voor	Pechhulp.
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Keuze:	in boe del
Als	je	kiest	voor	Beperkt	Casco	of	Volledig	Casco
is	jouw	inboedel	aan	boord	van	jouw	
boot	meeverzekerd.	Onder	inboedel	verstaan	wij
bijvoorbeeld	jouw	kleding,	servies,	bestek	en
linnengoed.	Bij	Beperkt	Casco	is	jouw	inboedel
verzekerd	tot	maximaal	20%	van	het	verzekerde
bedrag	van	jouw	boot.	Bij	Volledig	Casco	is	jouw
inboedel	onbeperkt	verzekerd.

Keuze:	scha de	door	brand	of	ont plof fing
Als	je	kiest	voor	Beperkt	Casco	of	Volledig	Casco	is
schade	door	brand	of	ontploffing	verzekerd.

Keuze:	scha de	door	na tuur
Als	je	kiest	voor	Beperkt	Casco	of	Volledig	Casco	is
schade	door	blikseminslag	en	storm	verzekerd.

Keuze:	volg boot	en	trai ler
Standaard	is	één	volgboot	meeverzekerd.	Je	kunt
kiezen	of	je	jouw	boottrailer	wilt	meeverzekeren.	

Extra	informatie

Jouw	volgboot	is	verzekerd	als	deze	een	snelheid
van	maximaal	20	kilometer	per	uur	heeft	en	als	de
lengte	van	de	volgboot	niet	meer	is	dan	de
maximale	breedte	van	jouw	boot.	

Keuze:	on ge val len	op va ren den
Als	je	kiest	voor	Ongevallen	Opvarenden	dekking
ben	je	verzekerd	als	je	letsel	oploopt	door	een
ongeval	met	jouw	boot	en	hierdoor	overlijdt	of
blijvend	invalide	wordt.

Extra	informatie

Je	vergoeding	is	onder	andere	afhankelijk	van	welke
verzekerde	bedragen	je	kiest.	
Je	kunt	kiezen	uit	drie	varianten:
Variant	1:	Overlijden	€	10.000	/	Blijvende	invaliditeit
€	25.000
Variant	2:	Overlijden	€	15.000	/	Blijvende	invaliditeit
€	50.000
Variant	3:	Overlijden	€	25.000	/	Blijvende	invaliditeit
€	75.000

Keuze:	rechts bij stand
Met	de	aanvullende	dekking	Rechtsbijstand	ben	je
verzekerd	van	juridische	hulp	bij	bijvoorbeeld
conflicten	over	de	koop	of	verkoop	van	je	boot,
schade	of	bij	een	strafrechtelijke	vervolging.	Sluit	je
deze	dekking	af,	dan	ben	je	direct	verzekerd.	Er	is
geen	wachttijd.	

Extra	informatie

Je	krijgt	de	juridische	hulp	van	DAS.	In	de	meeste
gevallen	krijg	je	deze	hulp	van	juridisch	specialisten
van	DAS.

Keuze:	Par ti cu lie re	ver huur
Verhuur	van	je	boot	aan	particulieren	kun	je
meeverzekeren	met	de	aanvullende	dekking	Verhuur
tussen	particulieren.	Deze	dekking	is	alleen	af	te
sluiten	in	combinatie	met	de	dekking	Volledig	Casco
en	de	verhuur	dient	onder	andere	via	geselecteerde
verhuurplatformen	plaats	te	vinden.	

Wat	is	nog	meer	niet	ver ze kerd?
Je	bent	onder	andere	niet	verzekerd	voor	schade	die
is	veroorzaakt	of	ontstaan	door:
-	atoomkernreacties
-	molest
-	opzet
-	ander	of	niet-toegestaan	gebruik
-	inbeslagname
-	varen	onder	invloed
-	varen	zonder	geldig	vaarbewijs
-	verhuur	of	verleasing	van	jouw	boot
-	personenvervoer	en	bemanning	tegen	betaling
-	named	hurricane.
	

Extra	informatie

Er	is	sprake	van	opzet	als	je	de	bedoeling	hebt
schade	te	veroorzaken,	als	je	weet	dat	schade	zal
ontstaan	of	als	je	de	aanmerkelijke	kans	op	schade
aanvaardt.	Opzet	wordt	objectief	uit	de	feiten,
omstandigheden	en	uit	jouw	gedragingen	afgeleid.

Zijn	er	dek kings be per kin gen?

Eigen	ri si co
Je	kunt	kiezen	uit	€	0,	€	250	of	€	500	eigen	risico.
Heb	je	de	afgelopen	jaren	geen	schade	op	jouw
Bootverzekering	gemeld?	Dan	bouwen	wij	het	eigen
risico	af.	Voor	elk	schadevrij	gevaren
verzekeringsjaar	wordt	het	eigen	risico	20%	lager.
Het	lagere	eigen	risico	blijft	minimaal	€	100.

Extra	informatie

Als	jouw	boot	meer	waard	is	dan	€	100.000	is	een
hoger	eigen	risico	dan	€	500	mogelijk.

Waar borg som
Als	de	overheid	je	voor	een	verzekerde	gebeurtenis
om	een	waarborgsom	vraagt	om	de	rechten	van
benadeelde(n)	te	waarborgen	schieten	wij	maximaal
€	25.000	voor	per	gebeurtenis.

Ver ze kerd	be drag	in boe del
Bij	Beperkt	casco	is	jouw	inboedel	verzekerd	tot
maximaal	20%	van	het	verzekerd	bedrag	van	jouw
boot.	Bij	Volledig	casco	is	jouw	inboedel	onbeperkt
verzekerd.

Ove ri ge	maxi ma le	ver ze ker de	be dra gen
-	extern	kosten	maximum	Rechtsbijstand	€	25.000
-	kosten	hulpverlening	bij	uitval	schipper	door
ernstige	ziekte	of	een	ongeval	€	2.500
-	bijzondere	sportuitrusting	€	500
-	kosten	huur	vervangende	boot	€	350	per	dag	tot
maximaal	€	5.000
-	kosten	repatriëring	van	opvarenden	€	2.500
-	bemiddeling	bij	onvoorzien	tekort	aan	geld	€	5.000
-	vervoerskosten	van	jou	bij	ziekte/ongeval	€	2.500
	

Extra	informatie

De	maximale	verzekerde	bedragen	gelden	per
gebeurtenis.	Repatriëring	betekent	dat	wij	de
opvarenden	naar	huis	brengen.



Re pa ra tie
Is	de	schade	aan	jouw	boot	gedekt	en	te	repareren?
Dan	vergoeden	wij	de	reparatiekosten	zonder	aftrek
nieuw	voor	oud	behalve	bij	zeilen	en	(dek-)tenten.	

Extra	informatie

In	geval	van	total	loss	is	de	dagwaarde	het
uitgangspunt	voor	jouw	schadevergoeding.

Scha de her stel net werk
Als	je	schade	hebt	aan	je	boot	regelt	Nationale-
Nederlanden	de	afhandeling	van	je	schade	via	ons
Schadeherstelnetwerk.	Als	je	jouw	boot	niet	zelf	naar
het	herstelbedrijf	kunt	brengen	komt	de	hersteller
naar	je	toe.	Je	krijgt	twee	jaar	garantie	op	de
reparatie	en	Nationale-Nederlanden	regelt	de
financiële	afwikkeling	direct	met	de	hersteller.	Je
betaalt	alleen	het	eventuele	eigen	risico	aan	de
hersteller.

Waar	ben	ik	ge dekt?
Je	kunt	kiezen	uit	verschillende	vaargebieden:	Nederland	+20	mijl,	Europa	+20	mijl	of	zeedekking.	Ga	je	naar	Spanje,	Kroatië,
Griekenland	of	Italië?	Dan	ontvang	je	een	internationaal	verzekeringsbewijs	of	Italië-certificaat	van	ons.	Het	dekkingsgebied	staat
vermeld	op	het	polisblad.	

Wat	zijn	mijn	ver plich tin gen?
Als	je	de	verzekering	aanvraagt,	moet	je	onze	vragen	eerlijk	beantwoorden.	Je	moet	zoveel	mogelijk	doen	om	schade	te
voorkomen	en	te	beperken.	Meld	schade	zo	snel	mogelijk.	Doe	aangifte	in	geval	van	diefstal	of	een	misdrijf.	Geef	veranderingen
van	jouw	gegevens	of	in	het	gebruik	van	je	boot	zo	snel	mogelijk	door.

Wan neer	en	hoe	be taal	ik?
Je	betaalt	jouw	premie	vooraf	via	automatische	incasso.	Je	kunt	kiezen	of	je	jouw	premie	maandelijks,	per	kwartaal,	per	halfjaar	of
eenmaal	per	jaar	betaalt.	

Extra	informatie

Kies	je	voor	een	termijnbetaling,	dan	zijn	hier	geen	extra	kosten	aan	verbonden.	

Be lo ning	bij	geen	scha de
Voor	elk	jaar	dat	je	geen	schade	claimt,	krijg	je	korting	op	jouw	premie	(tot	35%).	Als	je	schade	claimt,	dan	vervalt	de	korting	(deels).

Wan neer	be gint	en	ein digt	de	dek king?
De	verzekering	begint	op	de	datum	die	op	de	polis	staat.	De	verzekeringstermijn	is	een	jaar.	Daarna	wordt	de	verzekering	elk	jaar
automatisch	met	1	jaar	verlengd.	Je	kunt	jouw	verzekering	dagelijks	opzeggen.	Je	bent	verzekerd	tot	en	met	de	dag	waarop	jouw
verzekerd	stopt.	Wij	kunnen	ook	de	verzekering	stoppen.	Bijvoorbeeld	als	je	jouw	premie	niet	op	tijd	betaalt,	bij	fraude	of	bij	een
bovengemiddeld	claimgedrag.

Hoe	zeg	ik	mijn	con tract	op?
Na	het	eerste	jaar	kun	je	de	verzekering	dagelijks	opzeggen	via	ons	online	formulier,	telefonisch	088-6630663,	via	chat	of	via
jouw	verzekeringsadviseur.	Voor	meer	informatie	over	opzeggen	zie:
https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.
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