Clausuleblad Bootverzekering Nationale Nederlanden

AV10 Afwijkende regels op de voorwaarden
Aon biedt u een aantal extra voordelen die niet in de voorwaarden staan. Of Aon doet het net iets anders,
gunstiger, dan in uw voorwaarden staat vermeld. Zijn de voorwaarden toch gunstiger voor u? Dan blijven deze
gunstige voorwaarden gewoon voor u van toepassing.
1. Uw premie
Wanneer moet de premie door u zijn betaald?
U betaalt de premie vooruit, uiterlijk op de premievervaldatum. Deze datum vindt u op de acceptgiro of op de
factuur. Bij de premie kunnen ook kosten, buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente en assurantiebelasting zijn
inbegrepen. Bij automatische incasso stellen wij u op de hoogte van het bedrag dat wij iedere periode van uw
rekening afschrijven. Wij doen dat eenmalig als u de verzekering afsluit of wijzigt, en als wij de verzekering
verlengen. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende geld op uw rekening staat.
Wat gebeurt er als u niet (op tijd) betaalt?
Betaalt u de eerste premie niet binnen 30 dagen? Dan heeft u de verzekering nooit gehad en betalen wij niets bij
een eventuele schade. Wij hoeven u hiervoor geen herinnering te sturen.
Betaalt u uw tweede premie of volgende premie niet binnen 30 dagen? Dan sturen wij u een herinnering dat wij
de premie niet op tijd hebben ontvangen. Betaalt u de volledige premie niet binnen 15 dagen nadat wij u deze
herinnering hebben gestuurd? Dan bent u niet meer verzekerd vanaf de dag nadat wij de herinnering hebben
verstuurd. Een schade die ontstaat of verergert in deze periode is niet verzekerd. U heeft weer dekking één dag
nadat wij uw (achterstallige) betaling hebben ontvangen en geaccepteerd. Als u na onze herinnering(en) nog
steeds niet betaalt, dan kunnen wij de verzekering stoppen en de premie laten incasseren. De incassokosten zijn
dan voor uw rekening. U blijft altijd verplicht om de premie te betalen.
2. Wanneer kunt u uw verzekering stoppen?
Heeft u een nieuwe verzekering bij ons afgesloten via onze website? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd. In die tijd
mag u de verzekering vanaf de ingangsdatum stoppen. Heeft u al premie betaald? Dan krijgt u die van ons terug.
Heeft u al langer een verzekering bij ons?
U kunt de verzekering stoppen wanneer u dat wilt. U doet dit in uw Online Polismap. Of u geeft dat door aan uw
verzekeringsadviseur. De datum moet altijd in de toekomst liggen. Ligt de datum niet in de toekomst? Dan zetten
wij de verzekering stop vanaf de dag dat u ons meldt dat de verzekering moet stoppen. Teveel betaalde premie
ontvangt u dan terug vanaf het moment dat de verzekering is gestopt.
3. Wat doet u bij schade?
Heeft u schade of heeft u schade veroorzaakt? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. U kunt ons 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereiken.
Aon Hulpdienst;
Vanuit Nederland 020 592 97 91;
Vanuit het buitenland +31 20 592 97 91;
Het maakt niet uit hoe u bent verzekerd. Wij helpen u in Nederland en in het buitenland.
Meld uw andere schade online
Via uw online polismap en ga naar schade.
4. Heeft u een klacht over uw verzekering?
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Aon of door de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw
klachten en/of suggesties indienen bij de directie van Aon, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, Postbus
518, 3000 AM Rotterdam. U kunt de klacht ook via onze website melden: www.aon.nl.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken contact met u op.
Met klachten over de dienstverlening door de verzekeringsmaatschappij kunt u uiteraard ook rechtstreeks de
directie van de verzekeringsmaatschappij benaderen. Desgewenst kunt u contactgegevens opvragen bij Aon.
De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij echter niet tot een
oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
telefoon 077 333 8 999, Website www.kifid.nl.
Deze klachtenregeling bij het Kifid staat alleen open voor consumenten, en dus niet voor bedrijven of personen
die een beroep uitoefenen. Aon volgt de uitspraken van het Kifid.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

X633 Toezicht
Wordt het verzekerde vaartuig tijdelijk achtergelaten in een onbewaakte jachthaven of ligplaats? Dan
bent u verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht of bewaking is.
X641 Eigen gebrek
U bent niet verzekerd voor schade aan of verlies van uw vaartuig door eigen gebrek. U bent wel
verzekerd als het eigen gebrek een brand, explosie, stranding of aanvaring veroorzaakt.
Zinkt uw vaartuig? Dan zien wij dit als eigen gebrek. Behalve als u kunt aantonen dat de oorzaak van
het zinken het rechtstreekse gevolg is van een brand, explosie, stranding of aanvaring of een andere
verzekerde gebeurtenis. Dit leest u in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wat dekt uw
watersportverzekering?’.
X644 Instructie
Uw vaartuig wordt gebruikt voor instructiedoeleinden.
Hiervoor geldt het volgende:
1. tijdens het instructievaren moet een ervaren instructeur aan boord zijn;
2. alleen de inboedel van de eigenaar van het vaartuig is verzekerd.
X645 Exclusief BTW
De verzekerde waarde van uw vaartuig en de eventuele voortstuwingsinstallatie is zonder btw
verzekerd. Wij vergoeden eventuele schade zonder de btw.
X648 Visgerei
U bent niet verzekerd voor schade aan of verlies van visgerei.
X650 Aanbouw en transport
U bent verzekerd tijdens de aanbouw, afbouw of verbouw van uw vaartuig. U bent ook verzekerd
tijdens:
1. het transport van het vaartuig in aanbouw, afbouw of verbouw met een daarvoor bestemd
vervoermiddel.
2. het testen van uw vaartuig. Bijvoorbeeld proefvaren.
Waar bent u nog meer voor verzekerd?
Uw materialen, grondstoffen, onderdelen en andere zaken bestemd voor verwerking in of aan uw
vaartuig of voortstuwingsinstallatie of verdere uitrusting zijn verzekerd. Worden deze zaken vervoerd
of liggen ze op een andere locatie dan de bouwplaats? Dan bent u ook verzekerd.
Is er een andere verzekering of voorziening die de schade vergoedt? Dan vergoeden wij alleen de
kosten die de andere verzekering of voorziening niet vergoedt.
Waarvoor bent u niet verzekerd?
1. uw inboedel;

2. schade aan of verlies van uw vaartuig en (eventueel) voortstuwingsinstallatie door eigen gebrek.
U bent wel verzekerd als het eigen gebrek een brand, explosie, stranding of aanvaring
veroorzaakt.
Het bedrag waarvoor uw vaartuig verzekerd is moet hetzelfde zijn als de eindwaarde van uw vaartuig
wanneer deze volledig afgebouwd is. Wat bedoelen wij met eindwaarde? De totale waarde van de
uiteindelijke bouwsom, de kosten van ontwerp, toezicht, controle, door u gebruikte of ter beschikking
gestelde materialen en kosten voor werkzaamheden die uzelf uitgevoerd hebt. Het verzekerd bedrag
leest u op uw polisblad.
Wat keren wij bij schade maximaal uit?
Is de eindwaarde van uw vaartuig hoger dan het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij maximaal
honderdvijfentwintig procent van het verzekerd bedrag van uw vaartuig. Wij kunnen hiervoor extra
premie vragen.
Is de eindwaarde van uw vaartuig lager dan het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij maximaal
deze lagere eindwaarde en betalen wij de premie terug tot maximaal vijfentwintig procent van de
betreffende premie.
X652 Verkoop
U bent alleen verzekerd als uw vaartuig stilligt. Wilt u uw vaartuig verkopen? Dan is proefvaren wel
verzekerd. Maar alleen als uzelf (of een door u ingeschakelde tussenpersoon) aan boord bent tijdens
het proefvaren. U bent ook verzekerd als uw vaartuig binnen de haven van verkoop wordt verplaatst.
X665 Nieuw voor oud
Is de schade te herstellen? En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor
en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten.
Was een beschadigd onderdeel door slijtage al minder waard geworden? En wordt dat onderdeel
vervangen door een nieuw onderdeel? Dan vergoeden wij niet het bedrag dat het onderdeel al minder
waard was geworden door de slijtage. Dit wijkt af van de polisvoorwaarden.
X672 Wedstrijdzeilen
U bent verzekerd voor schade die ontstaat tijdens wedstrijden die meetellen voor het Nederlandse-,
het Europese- of het Wereldkampioenschap. U bent ook verzekerd voor schade die ontstaat tijdens
wedstrijden georganiseerd door een klasseorganisatie.
Hebt u schade aan masten, zeilen en overige tuigage? En is die schade ontstaan tijdens of door
deelname aan deze wedstrijden? Dan hebt u naast het eigen risico wat op uw polisblad staat, een
extra eigen risico van 25% van het schadebedrag. Dit extra eigen risico is minimaal € 150,- en
maximaal € 1.000,-.
De regeling ‘lager eigen risico’ (meerdere jaren achter elkaar geen schade gehad) in de
polisvoorwaarden is niet van toepassing op het extra eigen risico voor masten, zeilen en overige
tuigage.
X674 Taxatie door deskundige
De waarde van uw vaartuig en de voortstuwingsinstallatie is getaxeerd door een expert. Bij schade
gebruiken wij deze taxatiewaarde als grondslag om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.
Dit doen wij tot de taxatiedatum. De waarde van uw vaartuig en de taxatiedatum leest u op uw
polisblad.
Hebt u na deze taxatiedatum schade? Dan vergoeden wij het verschil tussen de dagwaarde van uw
vaartuig en de voortstuwingsinstallatie meteen voor de gebeurtenis en de dagwaarde meteen na de
gebeurtenis.
X678 Track & Tracing
6 weken na de ingangsdatum van uw verzekering is uw vaartuig alleen verzekerd voor diefstal als uw
vaartuig in het bezit is van een ingeschakeld Tracking & Tracing Systeem. Dit systeem moet
goedgekeurd zijn volgens de norm EBV01, categorie 3 (certificering). Ook bent u verplicht om te

zorgen voor een verankering die minimaal bestaat uit (of een combinatie is van) een kabel met een
hardstalen kern van minimaal tien millimeter en één of meer (hang) sloten die goedgekeurd zijn
volgens de SCM/VbV slotenlijst. Deze lijst kunt u vinden op
www.stichtingvbv.nl/vaartuigen/beveiliging/producten.
Is het Tracking & Tracing Systeem niet ingeschakeld? Dan bent u alleen verzekerd als uw vaartuig in
verband met de (winter)stalling op een bok of botenrek ligt.
X680 Catamaran
Uw vaartuig is een catamaran. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Zeedekking
Het dekkingsgebied is ook de Noordzee tot maximaal 3 mijl uit de kust van België, Nederland en
Duitsland.
Neemt u deel aan ‘het rondje van Texel’? Dan vergoeden wij ook eventuele schade als u buiten het
dekkingsgebied komt.
Diefstal van onderdelen
U bent verzekerd voor diefstal van losse of gemakkelijk te demonteren of te verwijderen onderdelen
van uw vaartuig als:
1. uw vaartuig in een goed afgesloten ruimte staat, en;
2. er sprake is van inbraak aan deze ruimte.
X685 Demonstratie/proefvaren
U bent verzekerd als het vaartuig gebruikt wordt voor proefvaren en demonstratievaren. U bent
hiervoor alleen verzekerd als uzelf of een van uw personeelsleden aan boord is.
X686 Tentoonstelling
Uw vaartuig wordt gebruikt op een tentoonstelling.
Hiervoor geldt het volgende:
1.
u bent niet verzekerd voor krassen en/of schrammen aan uw vaartuig;
2.
diefstal is alleen verzekerd na inbraak aan een afgesloten ruimte.
X688 Verpanding/hypotheek
Hebt u schade die de verzekering vergoedt? Dan houden wij rekening met de rechten van de
pand/hypotheekhouder. Wie de pand/hypotheekhouder is leest u op uw polisblad bij ‘bijzonderheden’.
X689 Lease
U hebt uw vaartuig geleased.
Hiervoor geldt het volgende:
1. zolang het vaartuig eigendom is van de leasemaatschappij betalen wij eventuele
schadevergoedingen en eventuele teruggave van premie aan de leasemaatschappij;
2. de leasemaatschappij, als eigenaar van het vaartuig, is ook verzekerd voor de dekking
Aansprakelijkheid zoals vermeld in de polisvoorwaarden;
3. wijzigen of stoppen wij de verzekering? Dan geven wij dat door aan de leasemaatschappij.
X690 Carbon onderdelen
Hebt u schade aan de mast, giek en/of overige carbon onderdelen? Dan hebt u een extra eigen risico.
Hoe hoog dit extra eigen risico is leest u op uw polisblad.
Was een beschadigd onderdeel door slijtage al minder waard geworden? En wordt dat onderdeel
vervangen door een nieuw onderdeel? Dan vergoeden wij niet het bedrag dat het onderdeel al minder
waard was geworden door de slijtage.
X691 Catamaran aansprakelijkheid
Uw vaartuig is een catamaran. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Zeedekking
Het dekkingsgebied is ook de Noordzee tot maximaal 3 mijl uit de kust van België, Nederland en
Duitsland.
Neemt u deel aan ‘het rondje van Texel’? Dan vergoeden wij ook eventuele schade als u buiten het
dekkingsgebied komt.
X699 Diefstal openbare weg
Staat uw vaartuig en/of de trailer op de openbare weg of een openbaar parkeerterrein? Dan bent u
niet verzekerd tegen diefstal van uw vaartuig en/of de trailer.
X700 Diefstal trailer niet verzekerd
U bent niet verzekerd voor diefstal van de trailer.
X701 Diefstal vaartuig niet verzekerd
U bent niet verzekerd voor diefstal van uw vaartuig.
X702 Diefstal/vandalisme in Amsterdam
In Amsterdam bent u uitsluitend verzekerd tegen diefstal en vandalisme als uw vaartuig in een
bewaakte jachthaven ligt.
X705 No-claimkorting niet van toepassing
Het hoofdstuk ‘Hoe werkt de no-claimkortingsregeling?’ in de polisvoorwaarden is niet van toepassing.
X712 van toepassing verklaren “gebruiker”
De dekking van deze verzekering geldt op voorwaarde dat de op de polis vermelde persoon onder
gebruiker de directeur/grootaandeelhouder of eigenaar is van het als verzekeringnemer op de polis
vermelde bedrijf:
Zodra een andere directeur/grootaandeelhouder of eigenaar is geworden dient dit aan de
maatschappij te worden gemeld. De maatschappij behoudt zich het recht voor om de verzekering
vanwege de wijziging te beëindigen. Hierbij zal een redelijke opzegtermijn in aanmerking worden
genomen.
X718 Ronde van Texel
U bent verzekerd tijdens het evenement 'de ronde van Texel'. Naast het eigen risico wat op uw
polisblad staat, hebt u hebt een extra eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. In welk jaar u
verzekerd bent voor het evenement 'de ronde van Texel' leest u op uw polisblad bij ‘bijzonderheden’.
X724 Wedstrijdvaren niet verzekerd
Neemt u met uw vaartuig deel aan een wedstrijd in competitieverband waarbij het om snelheid gaat?
En krijgt u schade? Dan bent u niet verzekerd.
X758 Eigen gebrek niet verzekerd
U bent verzekerd voor schade aan of verlies van de voortstuwingsinstallatie veroorzaakt door:
1. brand;
2. explosie;
3. omslaan;
4. stranden;
5. zinken;
6. aanvaren.
U bent nooit verzekerd voor schade aan of verlies van de voortstuwingsinstallatie als deze is
veroorzaakt door een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie.

X764 Permanente bewoning
Uw vaartuig wordt gebruikt voor permanente bewoning.
X768 Rubberboten
Uw vaartuig is een rubberboot.
Hiervoor geldt het volgende:
1. u bent niet verzekerd voor verlies of beschadiging van riemen en/of peddels.
2. wij vergoeden de kosten van reparatie tot maximaal de dagwaarde van uw vaartuig meteen voor
de gebeurtenis.
3. gebruikt u een aanhangmotor? Dan bent u alleen verzekerd als:
a. de motor aan de boot bevestigd is volgens instructie van de fabrikant, en;
b. het vermogen van de motor niet hoger is dan wat de fabrikant van de rubberboot opgegeven heeft;
4. de regeling ‘lager eigen risico’ (meerdere jaren achter elkaar geen schade gehad) in de
polisvoorwaarden is niet van toepassing.
X769 Aanbouw en transport
U bent verzekerd tijdens de aanbouw, afbouw of verbouw van uw vaartuig. U bent ook verzekerd
tijdens:
1. het transport van het vaartuig in aanbouw, afbouw of verbouw met een daarvoor bestemd
vervoermiddel.
2. het testen van uw vaartuig. Bijvoorbeeld proefvaren.
Waar bent u nog meer voor verzekerd?
Uw materialen, grondstoffen, onderdelen en andere zaken bestemd voor verwerking in of aan uw
vaartuig of voortstuwingsinstallatie of verdere uitrusting zijn verzekerd. Worden deze zaken vervoerd
of liggen ze op een andere locatie dan de bouwplaats? Dan bent u ook verzekerd.
Is er een andere verzekering of voorziening die de schade vergoedt? Dan vergoeden wij alleen de
kosten die de andere verzekering of voorziening niet vergoedt.
Waarvoor bent u niet verzekerd?
1. uw inboedel;
schade aan of verlies van uw vaartuig en (eventueel) voortstuwingsinstallatie door eigen
2. gebrek. U bent wel verzekerd als het eigen gebrek een brand, explosie, stranding of aanvaring
veroorzaakt.
Het bedrag waarvoor uw vaartuig verzekerd is moet hetzelfde zijn als de eindwaarde van uw vaartuig
wanneer deze volledig afgebouwd is. Wat bedoelen wij met eindwaarde? De totale waarde van de
uiteindelijke bouwsom, de kosten van ontwerp, toezicht, controle, door u gebruikte of ter beschikking
gestelde materialen en kosten voor werkzaamheden die uzelf uitgevoerd hebt. Het verzekerd bedrag
leest u op uw polisblad.
Wat keren wij bij schade maximaal uit?
Is de eindwaarde van uw vaartuig hoger dan het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij maximaal
honderdvijfentwintig procent van het verzekerd bedrag van uw vaartuig. Wij kunnen hiervoor extra
premie vragen.
Is de eindwaarde van uw vaartuig lager dan het verzekerde bedrag? Dan vergoeden wij maximaal
deze lagere eindwaarde en betalen wij de premie terug tot maximaal vijfentwintig procent van de
betreffende premie.
X771 No-claimkorting niet van toepassing
Het hoofdstuk ‘Hoe werkt de no-claimkortingsregeling?’ in de polisvoorwaarden is niet van toepassing.
X774 Beperking Volledig cascodekking
Eigen gebrek
U bent nooit verzekerd voor schade aan of verlies van de voortstuwingsinstallatie als deze is
veroorzaakt door een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie.

U bent niet verzekerd voor schade aan of verlies van uw vaartuig door eigen gebrek. U bent wel
verzekerd als het eigen gebrek een brand, explosie, stranding of aanvaring veroorzaakt.
Zinkt uw vaartuig? Dan zien wij dit als eigen gebrek. Behalve als u kunt aantonen dat de oorzaak van
het zinken het rechtstreekse gevolg is van een brand, explosie, stranding of aanvaring of een andere
verzekerde gebeurtenis. Dit leest u in de polisvoorwaarden in het hoofdstuk ‘Wat dekt uw
watersportverzekering?’
Nieuw voor oud
Is de schade te herstellen? En zijn de reparatiekosten lager dan het verschil in waarde meteen voor
en na de gebeurtenis? Dan is de omvang van de schade gelijk aan de reparatiekosten.
Was een beschadigd onderdeel door slijtage al minder waard geworden? En wordt dat onderdeel
vervangen door een nieuw onderdeel? Dan vergoeden wij niet het bedrag dat het onderdeel al minder
waard was geworden door de slijtage. Dit wijkt af van de polisvoorwaarden.

