WATERSPORTVERZEKERING voor sportvissers 201303
Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheid en Casco
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Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard op de polis, naast de algemene voorwaarden bij de watersportverzekering 201303

BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID
Verzekerde sommen:
Wettelijke Aansprakelijkheid BASIS. Maximale verzekerde som
per schadegebeurtenis € 1.600.000, Wettelijke Aansprakelijkheid UITGEBREID. Maximale verzekerde som
per schadegebeurtenis € 2.000.000, -

Artikel 1. Verzekerd is bij een
schadegebeurtenis:
1.1

De wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde met of door het
vaartuig veroorzaakt.

1.2

De op het polisblad genoemde verzekerde som is van toepassing
voor alle verzekerden samen. Indien wettelijke bepalingen de
aansprakelijkheid beperken tot een lager bedrag dan de verzekerde
som, vindt vergoeding plaats tot het wettelijk maximum.

1.3 De verzekering is ook van kracht voor schaden veroorzaakt:
a. gedurende het deelnemen aan recreatieve wedstrijden (met
uitzondering van speedboten), tochten of andere
watersportevenementen;
b. gedurende het slepen, gesleept worden en hulpverlenen;
c. gedurende het vervoer (inclusief laden en lossen) over land of over
water;
d. gedurende opslag aan land, inclusief het uit het water halen en weer
in het water laten;
e. gedurende hellingen, dokken, repareren, verbouwen, droogzetten en
alle andere daarmee verband houdende werkzaamheden en
handelingen.
1.4 De verzekering is tevens van kracht voor Bereddingskosten en de
kosten van berging en opruiming indien berging en opruiming door de
overheid wordt bevolen.
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Artikel 2. Schadevaststelling en schaderegeling
Wij belasten ons met de regeling en vaststelling van de schade.
Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en
met hen schikkingen te treffen dan wel tegen hen te procederen. Daarbij
houden wij ons aan het bepaalde in artikel 7:954 Burgerlijk Wetboek.
Bij de afwikkeling van claims houden wij rekening met uw belangen. U
geeft ons middels deze Verzekeringsovereenkomst een onherroepelijke
volmacht om in uw naam voormelde handelingen te verrichten.

Artikel 3. Schadevergoeding
Schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 1. geschiedt per
schadegebeurtenis tot ten hoogste de op het polisblad verzekerde som.
Bovendien worden vergoed - eventueel boven de verzekerde som- de
met onze toestemming gemaakte kosten van:
a. civiel- en/of strafrechtelijke procedures;
b. expertise;
c. verweer tegen ongegronde aanspraken.

Artikel 4. Zekerheidstelling
Als een buitenlandse overheid ter waarborging van de rechten van
benadeelden een zekerheidstelling verlangt voor het opheffen van een
op het vaartuig gelegd beslag
wordt deze per gebeurtenis verstrekt tot ten hoogste een bedrag van
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€ 50.000, -. Wij zijn hiertoe alleen gehouden, indien u rechten aan de
verzekering kunt ontlenen.
U bent verplicht ons te machtigen over de zekerheidstelling te
beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven. U bent tevens verplicht alle
medewerking te verlenen om
terugbetaling te verkrijgen.

Artikel 5. Niet verzekerd is
5.1 aansprakelijkheid voor personenschade die aan u is toegebracht of
aan degene met wie u duurzaam in gezinsverband samenwoont;
5.2 de aansprakelijkheid van hen die niet door u zijn gemachtigd om
gebruik te maken van het vaartuig;
5.3 schade aan zaken die de schipper bezit, onder zich heeft of met het
vaartuig vervoert;
5.4 schade door het vervoer van het vaartuig met een aan een
motorrijtuig gekoppelde trailer;
5.5 de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die zich aan boord van
het voertuig bevinden, daarin geladen of daar uit gelost worden;
5.6 het deelnemen aan wedstrijden of het treffen van voorbereidingen
daartoe met speedboten.

k. Ontploffing
een korte, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, waarbij aan de
volgende voorwaarden is/moet worden voldaan: als de ontploffing binnen
een vat is ontstaan, is er in de wand van het vat, onder druk van de zich
daarin bevindende gassen of dampen, een opening ontstaan. Door de
opening moet de druk binnen en buiten plotseling aan elkaar gelijk
worden. Het doet daarbij niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat
ontstaan zijn en of ze reeds voor de explosie aanwezig waren dan wel
tijdens deze ontwikkeld werden. Is dit niet het geval of is de ontploffing
buiten een vat ontstaan, dan moet de ontploffing het onmiddellijke gevolg
zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie
van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel
daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht.

l. Storm
Een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7).

m. Aanschafwaarde
De met originele aanschafnota’s aan te tonen prijs van het vaartuig,
inclusief uitrusting en toebehoren.

n. Dagwaarde
De waarde van het vaartuig, zijnde het bedrag dat nodig is voor het
verkrijgen van een soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom
gelijkwaardig vaartuig.

BIJZONDERE VOORWAARDEN BASIS- en
UITGEBREID CASCO

o. Deklast

Deze voorwaarden gelden, mits van toepassing verklaard
op de polis, naast de algemene voorwaarden bij de
watersportverzekering.

p. Hersteldag

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Het vaartuig wordt getransporteerd aan boord en/of op het dek van een
ander vaartuig. Niet als deklast wordt beschouwd een vaartuig op een
trailer.
Een dag bestaande uit tenminste 8 uren waarop aan het vaartuig
herstelwerkzaamheden worden gepleegd.

q. Van buiten komende schadegebeurtenis
een bijzondere, buitengewone, afwijkende omstandigheid van een
zodanige aard dat (een onderdeel van) het vaartuig hier niet tegen
bestand is.

a. Sieraden
Sieraden en andere voorwerpen van edele metalen, edel gesteenten,
parels en horloges.

b. Neerslag
Water, regen of smeltwater, hagel en sneeuw.

c. Eigen gebrek
Onder eigen gebrek wordt verstaan een minderwaardige eigenschap of
toestand van het materiaal, die niet hoort voor te komen in zaken van
dezelfde soort en kwaliteit.

d. Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur
buiten een vuurhaard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Daarom is onder andere geen brand:
- het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
- schroeien, zengen, smelten en verkolen.

e. Blikseminslag / inductie
Optisch waarneembare sporen van elektrische ontlading inclusief de
gevolgen van blikseminslag door bliksem ontlading.

f. Inbraak / braak
Het zich zonder enige toestemming toegang verschaffen door het
verbreken, met zichtbare beschadiging van afsluitingen, zoals deuren,
luiken, ramen en daken.

Artikel 2. Verzekerde
sommen en verzekerde
onderdelen

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

Schade ten gevolge van blikseminslag
als gevolg van bliksemontlading en
inductie.
c. Overspanning van het elektrisch
net ongeacht de oorzaak

Ja

Ja

Nee

Ja

d. Ontploffing
e. Storm
f. Inbraak of poging daartoe

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Nee

De in de polis genoemde zaken zijn
verzekerd tot maximaal de verzekerde
som en ten gevolge van schadegebeurtenissen zoals omschreven in
artikel 3 van deze bijzondere
voorwaarden.

Artikel 3. Wat is verzekerd
bij een schadegebeurtenis
De verzekering dekt de schade
aan het vaartuig die
veroorzaakt is door:
a. Brand, zelfontbranding en

g. Verduistering

brandblussing

Het zich een goed toe-eigenen, dat anders dan door een misdrijf is
verkregen.

b. Blikseminslag/inductie

h. Vandalisme
Moedwillige beschadiging of vernietiging van het vaartuig.

i . Relletjes en opstootjes
Georganiseerde kortstondige ongeregeldheden en incidentele
geweldsuiting.

j . Joyvaren
Elk wederrechtelijk gebruik van het vaartuig zonder de bedoeling te
hebben zich het vaartuig toe te eigenen.
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U dient sporen van braak aan te tonen.
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Ja
Ja

Ja
Nee

Schade veroorzaakt door neerslag
binnengekomen door openstaande
ramen, deuren of luiken.

Nee

Ja

i. Verduistering en Joy-varen
j. Vandalisme

Nee
nee
nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Ja

Nee

Ja

g. Diefstal
U dient sporen van braak aan te tonen.

h. Neerslag

U dient sporen van braak aan te tonen.

k. Relletjes en opstootjes
l. Vorst
Schade ten gevolge van vorst. Deze
schade is alleen dan verzekerd indien u
kunt aantonen dat het ‘winterklaar’
maken van het vaartuig door een
professioneel bedrijf is uitgevoerd.

m. Alle andere plotseling van
buitenkomende schade
gebeurtenissen
n. Eigen gebrek
Een eigen gebrek van het vaartuig is
verzekerd.
Schade aan een nieuw ingebouwde
originele scheepsmotor door eigen
gebrek is verzekerd

f. Melding van de schade

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

p. Transport
Schade ten gevolge van transport
binnen het vaargebied over de
openbare weg of over water met
uitzondering van vervoer als deklast.

q. gevolgen constructiefouten
De gevolgen van schade voortvloeiend
uit een constructiefout.
Artikel 4. Extra verzekerd is
Naast de schade als gevolg van een in
artikel 3. genoemde
schadegebeurtenissen vergoeden wij
boven de verzekerde som:

Ja

Ja

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

Ja

Ja

b.Opruimings- en lichtingskosten
Na voorafgaande goedkeuring van
verzekeraar worden de lichtings- en
opruimingskosten vergoed na
totaalverlies indien en voor zover de
overheid gelast het vaartuig te ruimen.

Ja

Ja

c. Hulpverlening
Boven de verzekerde som zijn
verzekerd de extra kosten van
hulpverlening en bewaking.
In geval van uitsluitend hulpverlening is
er geen sprake van no-claim terugval.

Ja

Ja

Ja

Ja

d. Dekkingsgebied
De dekking voor de kosten genoemd
onder 4a en 4b is van kracht voor het
vaargebied zoals in artikel 16,2 is
vermeld.

e.Sleephulp
Verzekerd zijn de kosten van vervoer
over water naar de dichtstbijzijnde
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Ja

Ja

g. Inboedel
Per schadegebeurtenis is van de
Ja
verzekerde som schade aan de
15%
inboedel van het vaartuig verzekerd
ten gevolge van een
schadegebeurtenis zoals omschreven
in artikel 3. van deze bijzondere
voorwaarden, rekening houdend met de
afzonderlijke maxima zoals
onderstaand omschreven.

Ja
30%

Ja

Nee

€250,-

€ 500,-

computer- en beelddragende
computerapparatuur, inclusief
randapparatuur niet zijnde de uitrusting
van het vaartuig tot een maximum van

Nee

€ 500,-

(sport)visuitrusting, bestaande uit
hengels, molens en accessoires tot een
maximum van

Nee

€ 500,-

Tot maximaal 10% van de verzekerde
som worden vergoed de kosten van
noodvoorzieningen die op last van de
overheid dan wel noodzakelijk geacht
door de expert van verzekeraar moeten
worden aangebracht

Ja

Ja

Artikel 5. Beperkte dekking
buiten gebruik

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

Basis

Uitgebreid.

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

Audio- en audiovisuele apparatuur,
inclusief de rand apparatuur niet zijnde
de uitrusting van het vaartuig tot een
maximum van

h. Noodvoorzieningen

a. Bereddingskosten
De bereddingskosten zijn gedekt tot
een maximum van eenmaal de
verzekerde som.

U bent verplicht van een schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
drie dagen melding te doen bij NHV
Assuradeuren BV,
telefoon 072-5402488.
Email schade@nhvadvies.nl

In geval van schade aan alleen
inboedel is er sprake van terugval in de
no-claim korting.

o. Gevolgen eigen gebrek
De gevolgen van een eigen gebrek zijn
verzekerd.

herstelplaats in Nederland ten gevolge
van een schadegebeurtenis tot een
maximum van € 1.000,- per
schadegebeurtenis.

Ja

Ja

Als het vaartuig langer dan 3 maanden
achtereen niet wordt gebruikt, is het
vaartuig alleen verzekerd voor schade
ten gevolge van brand, blikseminslag,
explosie, storm. Deze beperking geldt
alleen in de periode 1 maart tot en met
1 november van ieder jaar indien er
sprake is van onbeheerd achterlaten
van het vaartuig en toebehoren anders
dan in een bewaakte jachthaven dan
wel een winterberging.

Artikel 6. Niet verzekerd is
6.1 Grote steden
In de grote steden Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht
binnen de stadsgrenzen (bord
bebouwde kom) is de dekking ‘Basis
Casco’ en ‘Uitgebreid Casco’ op de
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vaste ligplaats niet van kracht indien
deze ligplaats anders is dan in een
bewaakte jachthaven.

6.12 Inbeslagneming

6.2 Vocht en vochtdoorlating
Schade veroorzaakt als gevolg van
condens en doorslaan van vocht.

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

6.3 Onvoldoende onderhoud
Schade veroorzaakt als gevolg van
slecht en onvoldoende onderhoud

6.4 Diefstal trailer (met vaartuig)
schade ten gevolge van diefstal van of
aan de op de polis vermelde trailer als
ook het daarop geplaatste vaartuig
indien de trailer niet was voorzien van
zowel SCM-goedkeurde wielklem als
ook een SCM-goedgekeurd disselslot.

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Schade ten gevolge van aan
Verzekerd
verzekerde te verwijten onvoldoende
zorg voor de verzekerde zaken. Hiervan
is in ieder geval sprake indien het
diefstalrisico niet zoveel mogelijk wordt
beperkt door ligplaats en stalling onder
direct toezicht, beveiliging van motor,
wielblokkering en disselslot (SCM
goedgekeurd)op trailer en dergelijke.

Niet
Verzekerd

Schade ten gevolge van
inbeslagneming door een overheid.

6.13 Onvoldoende zorg

6.14 Lekvaren opblaasboten /
rubberboten

Niet
Verzekerd

Niet
verzekerd

Schade ten gevolge van transport van
het vaartuig als ‘deklast’

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Artikel 7. Eigen risico

Basis

Uitgebreid

Schade ten gevolge van lekvaren.

6.15 Transport
6.5 Diefstal inboedel
Diefstalschade aan of van inboedel
indien inboedel zich niet bevindt in een
afgesloten ruimte van het vaartuig.

Niet
verzekerd

Niet
verzekerd

7.1 Standaard

6.6 Slijtage
a. schade bestaande uit normale
slijtage;
b. gevolgschade, indien het niet tijdig
vervangen van het aan slijtage
onderhevige deel aan u is te verwijten.

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

6.8 Vorstschade
Vorstschade indien niet aangetoond
kan worden dat het vaartuig door een
professioneel bedrijf winterklaar is
gemaakt.
6.9 Geleidelijk inwerkende invloeden
a. schade door geleidelijke inwerking
van verontreinigde bodem, water en
lucht, tenzij de geleidelijke inwerking
wordt ingezet door een plotselinge,
hevige uiting van verontreiniging en u
de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet
kon voorkomen;
b. door geleidelijke inwerking van licht
en vocht.

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

Niet
Verzekerd

6.11 Waardevermindering
Schade bestaande uit
waardevermindering, waaronder ook
kleur- en glansverschillen bij reparatie
van gecoat, verf-, lak- en
conserveringssystemen, als ook in
geldelijk nadeel wegens het niet
kunnen gebruiken van de verzekerde
zaken.
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Er bestaat een mogelijkheid tot
uitbreiding van het standaard eigen
risico. Het door u gekozen vrijwillig
extra eigen risico wordt indien van
toepassing per schadegebeurtenis in
mindering gebracht op de schadeuitkering. Het eigen risico staat op het
polisblad vermeld.

Ja

Ja

7.3 Verplicht extra eigen risico

Ja

Ja

Basis

Uitgebreid

Er bestaat een mogelijkheid tot
uitbreiding van het standaard en
vrijwillig eigen risico. Het door ons bij
risicoverhogende omstandigheden
verplichte extra eigen risico wordt
indien van toepassing per
schadegebeurtenis in mindering
gebracht op de schade uitkering.
Het eigen risico staat op het polisblad
vermeld.

Artikel 8. Schaderegeling

6.10 Blaasvorming in polyester
schade bestaande of voortvloeiende uit
blaasvorming in polyester, die wordt
veroorzaakt door osmose, en die zich
openbaart na drie jaar nadat het
vaartuig voor de eerste keer te water is
gelaten.

€ 150,00

7.2 Vrijwillig extra eigen risico

6.7 Kwaliteitsverlies
Achteruitgang in kwaliteit ten gevolge
van aan het materiaal inherente
natuurlijke eigenschappen, zoals
corrosie en houtrot.

Per schadegebeurtenis wordt een eigen € 250,00
risico in mindering gebracht op schade
uitkering.Het standaard eigen risico
bedraagt:

8.1 Schadevaststelling
De bepaling van de schadeomvang dan Ja
wel de herstelkosten worden
vastgesteld conform artikel 12. van de
Algemene Voorwaarden.
8.2 Herstellen of niet-herstellen. U
Ja
heeft de keuze al dan niet tot herstel
van de schade over te gaan. Bij
herstellen zullen de reparatiekosten
worden vastgesteld in overleg met een
erkend reparatiebedrijf, uitgaande van
een naar soort, kwaliteit en situatie
gelijkwaardige toestand als voor de
schadegebeurtenis. Mocht na
bovengenoemde vaststelling niet tot
herstellen of herstellen op andere wijze

Ja

Ja
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worden overgegaan, dan zal de
vergoeding 70% van de vastgestelde
kosten exclusief btw bedragen. Uw
keuze dient u zo snel mogelijk aan ons
mede te delen maar in ieder geval
binnen 6 maanden. Heeft u uw
beslissing niet binnen de gestelde
termijn kenbaar gemaakt, dan zal de
schade op basis van niet herstellen
worden vergoed. Deze regeling wordt
alleen toegepast bij schaden groter dan
€ 2.500, -, indien er geen sprake is van
totaal verlies.

van beschadiging van inboedel worden
de herstelkosten vergoed. Indien er
sprake is van totaal verlies van de
inboedel dan wel delen daarvan en de
dagwaarde minder is dan 40% van de
nieuwwaarde, wordt de dagwaarde
vergoed.

8.6 Abandonnement

8.3 Totaal verlies regeling
Er is sprake van totaal verlies indien de Ja
herstelkosten hoger zijn dan het
verschil tussen de waarde van het
vaartuig onmiddellijk voor de
schadegebeurtenis verminderd met de
eventuele restanten.
a. Bij totaal verlies wordt uitgekeerd het
verschil tussen de waarde voor en na
de schadegebeurtenis, maar nooit meer
dan dat. Tevens worden vergoed de
kosten van benodigde vervangende
vaardocumenten.

Ja

Ja
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Ja

Ja

Ja

Bij de ‘Uitgebreide dekking’ wordt
uitsluitend voor zeilen, lopend want,
reddingsmiddelen, opblaasboten/
rubberboten, dektenten, buiskappen en
buitenboordmotoren na 36 maanden
aftrek nieuw voor oud toepast.

Ja

Nee

Artikel 9. Onderverzekering
Basis Uitgebreid

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

Basis

Uitgebreid

Ja

Ja

8.8 Recht op schade-uitkering

Ja

Alleen de verzekeringnemer heeft recht
op de schade uitkering. Indien wij op
grond van de in het gebruikelijke
rechtsverkeer geldende regels
gehouden zijn de schade uitkering te
doen aan een financier of
(scheep)hypotheekverstrekker, zal de
schade uitkering volledig plaatsvinden
op een door de financier of (scheeps)
hypotheekverstrekker aan te leggen
(herstelkosten) depotrekening.

8.9 Aftrek nieuw voor oud

Ja

Indien bij schade blijkt dat de werkelijke
waarde van het
vaartuig hoger is dan de verzekerde
som, wordt de verzekerde som
verhoogd met maximaal 10%. In geval
van gebleken onderverzekering bent u
naar evenredigheid van de met 10%
verhoogde verzekerde som premie
verschuldigd. Deze premie wordt
ingehouden op de aan u te verlenen
schade uitkering

Artikel 10. Vooraftrek BTW
Indien u recht heeft op vooraftrek BTW
of over het schadebedrag geen BTW
verschuldigd is, vindt vergoeding van
schade plaats exclusief BTW.

8.5 Inboedel
Schade aan de inboedel wordt vergoed
op basis van nieuwwaarde tot
maximaal de verzekerde som. In geval

Ja

Er wordt nooit meer uitgekeerd dan de
verzekerde som. (zie tevens
‘onderverzekering’)

8.4 Vaste taxatie
Indien de verzekering is
overeengekomen op basis van een
taxatie door een deskundige dan maakt
het taxatierapport deel uit van de
verzekeringsovereenkomst en heeft de
taxatie ten aanzien van de in het
taxatierapport genoemde vaartuig de
kracht van taxatie als bedoeld in artikel
7:960 Burgerlijk Wetboek. Te rekenen
vanaf de dagtekening van het rapport
geldt de taxatie 3 jaar.
Is na verloop van 3 jaar geen nieuw
rapport uitgebracht, dan blijft de taxatie
gedurende een periode van 6 maanden
van kracht.

Ja

8.7 Maximale uitkering

b. 3 Jaar aanschafwaarde garantie
Nee
Indien er sprake is van totaal verlies
wordt gedurende de eerste 3 jaar na de
aanschafdatum uitgegaan van de
aanschafwaarde als werkelijke waarde
volgens de (originele) aankoopnota van
een bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven watersportbedrijf /
jachtmakelaar. Indien er geen
(originele) aankoopnota zoals in de
vorige zin bedoeld kan worden overlegd
dan wordt de aanschafwaarde
gelijkgesteld aan 110% van de door
een onafhankelijke expert te bepalen
dagwaarde direct voor de
schadegebeurtenis.
Er zal nooit meer worden uitgekeerd
dan de verzekerde som en nooit minder
dan de door een onafhankelijk expert
vastgestelde dagwaarde.
De vergoeding wordt verminderd met
de waarde van de eventuele restanten.

Ja

U hebt niet het recht een verzekerde
zaak na schade aan de verzekeraar
over te dragen. In geval van verlies,
diefstal of verduistering bent u, tevens
eigenaar, echter verplicht, alvorens tot
uitkering van schade wordt
overgegaan, de eigendom van het
vaartuig bij akte aan Verzekeraar over
te dragen.

Ja

Ja

