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VOORWAARDEN ONDERWATERSPORTVERZEKERING

OV OWS

Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien uit het polisblad blijkt dat dit onderdeel
is meeverzekerd. Indien bepalingen van deze bijzondere voorwaarden afwijken van de bepalingen in de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden OV ALG dan geldt hetgeen is bepaald in deze bijzondere voorwaarden.

Art. 1

Begripsomschrijvingen

1.1

Onderwatersportuitrusting
Onder een onderwatersportuitrusting wordt verstaan de eigen of gehuurde onderwatersportuitrusting
bestaande uit scuba sets, duikpakken, duikmaskers, lood en loodgordels, trimvesten, vinnen, snorkels en
instrumenten (dieptemeter, manometer, duikcomputer, duikhorloge, duikkompas en mes).

1.2

Verzekerde
De op het polisblad als zodanig vermelde persoon die in Nederland woont, en in het bezit is van een geldig
duikbrevet, afgegeven door een erkende instantie. Daarnaast moet verzekerde in het bezit zijn van een
ziektekostenverzekering en een geldig bewijs van medische geschiktheid voor duiksport.

Art. 2

Dekkingsperiode
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiode telkens aan zodra verzekerde:

a. en/of zijn eigen onderwatersportuitrusting zijn woning verlaat en eindigt zodra verzekerde (en/of zijn
eigen onderwatersportuitrusting) hierin terugkeert;
b. zijn gehuurde onderwatersportuitrusting in ontvangst neemt bij de verhuurder en eindigt zodra de
gehuurde onderwatersportuitrusting weer door de verhuurder in ontvangst wordt genomen.

Art. 3

Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig tijdens de heen- en terugreis van en naar de plaats van het duiken en
tijdens het duiken zelf in de gehele wereld, inclusief Nederland.

Art. 4

Omvang van de dekking

4.1

Onderwatersportuitrusting
Verzekerd is schade aan of verlies van de onderwatersportuitrusting, door onverschillig welke oorzaak,
behoudens het bepaalde in artikel 5.

4.2

Medische kosten
Kosten van verblijf in een decompressietank, zowel binnen als buiten Nederland.

Art. 5

Uitsluitingen onderwatersportuitrusting
Geen recht op vergoeding bestaat in geval van:

5.1

Schade door langzaam werkende weersinvloeden of andere invloeden (natuurgeweld uitgezonderd),
slijtage, de aard of een gebrek van de onderwatersportuitrusting.
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5.2

Andere schade dan die aan de verzekerde zaken zelf.

5.3

Schade zoals ontsieringen, krassen, deuken, vlekken enz. tenzij de verzekerde zaken door
beschadiging niet langer te gebruiken zijn.

5.4

Gebruik tijdens beroepsmatig duiken.

5.5

Het niet goedgekeurd zijn en niet regelmatig gecontroleerd worden van de apparatuur door een hiervoor
gecertificeerd duikcentrum.
Voorzichtigheidsclausule
Geen recht op vergoeding van de onderwatersportuitrusting bestaat indien:

5.6

Verzekerde (of degene van wiens hulp verzekerde gebruik maakt) niet de normale voorzichtigheid in
acht heeft genomen ter voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging.

5.7

De onderwatersportuitrusting onbeheerd achtergelaten wordt in een niet-deugdelijk afgesloten ruimte.

5.8

Verzekerde onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen en
moeten treffen. Als betere maatregel ter voorkoming van diefstal uit een vervoermiddel geldt in
ieder geval dat de onderwatersportuitrusting:
a. van buitenaf niet zichtbaar wordt achtergelaten in de afzonderlijk afgesloten kofferruimte in een
personenauto dan wel in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen
deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in een personenauto met derde of vijfde
deur, waaronder mede begrepen een stationcar;
b. van buitenaf niet zichtbaar wordt achtergelaten in het interieur van een kampeerauto,
bestelbus/-auto of caravan tenzij middels een aangebrachte deugdelijke voorziening;

c. anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en naar de vaste woonplaats niet in het
vervoermiddel wordt achtergelaten.

Art. 6

Bijzondere verplichtingen
Wanneer de verzekerde zaken met een openbaar vervoermiddel of een ander middel van
transport meegaan, moet verzekerde bij het in ontvangst nemen van de verzekerde zaken controleren
of de verzekerde voorwerpen nog in goede staat zijn en of er niets ontbreekt.
Als hij schade of vermissing constateert moet hij hiervan direct aangifte doen bij de vervoersonderneming. Van deze aangifte moet hij een verklaring aan de maatschappij overleggen.

Als verzekerde deze verplichting niet nakomt zal de maatschappij niet tot vergoeding overgaan.

Art. 7

Schaderegeling
Waardevaststelling onderwatersportuitrusting.
De waarde van de verzekerde zaken wordt in geval van schade als volgt vastgesteld:
a. voor zaken die niet ouder zijn dan 2 jaar: de huidige nieuwwaarde;
b. voor zaken ouder dan 2 jaar: de dagwaarde.
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe
voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde, onder aftrek van een bedrag
wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
Voor gebruiksvoorwerpen zal geen hoger bedrag worden vergoed, dan het voorwerp
oorspronkelijk gekost heeft.
Schadevergoeding
In geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies, vermissing of diefstal vergoedt de maatschappij de
vastgestelde waarde. In geval van herstelbare beschadiging vergoedt de maatschappij de herstelkosten
tot ten hoogste de vastgestelde waarde verminderd met de waarde van de restanten.
De maatschappij heeft het recht de schade in natura te vergoeden.
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Art. 8

Vergoedingen
Ingeval van schade gelden de navolgende vergoedingen:
a. voor de gehele onderwatersportuitrusting het verzekerde bedrag per verzekerde zoals op het
polisblad omschreven;
b. kosten van verblijf in een decompressietank als secundaire dekking tegen kostprijs op
bestaande voorzieningen, bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering.
Echter met de navolgende maximale uitkeringen:
c. voor duikhorloges € 910,= per gebeurtenis;
d. voor dieptemeters, manometers, duikcomputers, duikhorloges, duikkompassen tezamen € 1.750,=
per gebeurtenis.

Art. 9

Betaling van de uitkeringen

De maatschappij betaalt de uitkering aan verzekerde, tenzij de maatschappij heeft laten weten, dat
de uitkering aan iemand anders betaald moet worden.
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