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Deze bijzondere voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de ‘Algemene voorwaarden model
HKA’.

1. Begripsomschrijvingen
In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1

Aanschafwaarde
De prijs van het verzekerd object zoals vermeld op de originele aanschafnota.

1.2

Afgesloten ruimte
Een ruimte met wanden en een dak die met een goed slot is afgesloten. Zonder de sleutel van dit slot kan
niemand die ruimte binnengaan.

1.3

Afgesloten terrein
Een terrein dat rondom is afgesloten met een hekwerk. Zonder een sleutel die toegang geeft tot dit terrein
kan niemand op het terrein komen.

1.4

Begunstigde(n) ongevallen opvarenden
De natuurlijke persoon aan wie de uitkering wordt verstrekt. De uitkering geschiedt in geval van:
a. blijvende invaliditeit en/of verzekerde kosten: aan de verzekerde;
b. overlijden: aan de partner van de verzekerde. Indien deze ontbreekt: aan de rechthebbende c.q.
gezamenlijke wettige erfgenamen van de verzekerde.
De Staat der Nederlanden is uitgesloten als begunstigde.

1.5

Blijvende invaliditeit ongevallen opvarenden
Onder blijvende invaliditeit wordt verstaan het medisch vast te stellen blijvende gehele of gedeeltelijke verlies
of functieverlies van een orgaan of enig deel van het lichaam. Bij het vaststellen van de blijvende functionele
invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van verzekerde.

1.6

Beroofd worden
U wordt beroofd als uw boot en/of boottrailer of inboedel gestolen wordt, ondanks dat u of een andere
verzekerde hierbij aanwezig bent en de diefstal probeert te voorkomen.

1.7

Bewaakte jachthaven
Er is sprake van een bewaakte jachthaven als:
a. het terrein alleen toegankelijk is voor bevoegden, en;
b. er een havenmeester aanwezig is of bij afwezigheid van een havenmeester er camerabewaking is, en;
c. het terrein met een motorrijtuig alleen toegankelijk is met een pas of sleutel.

1.8

Blikseminslag
Er is sprake van blikseminslag als door bliksem zichtbare schade (optisch waarneembare sporen van
elektrische ontlading) ontstaat.
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1.9

Boot
De boot die op uw polisblad staat met:
- de scheepsuitrusting;
- de gemonteerde accessoires;
- de op uw polisblad omschreven motor(en);
- de volgboot inclusief eventuele buitenboordmotor, als op uw polisblad staat dat deze is meeverzekerd;
- een (gehuurd) reddingsvlot;
- nautische apparatuur.
Uw boot is alleen bedoeld en ingericht voor recreatief gebruik of verblijf.

1.10

Boottrailer
Aanhanger, die geschikt en bestemd is voor het vervoer van uw boot over de openbare weg.

1.11

Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit
eigen kracht voort te planten. Daarom wordt niet als brand beschouwd:
a. zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
b. het doorbranden van elektrische apparaten en motoren;
c. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.

1.12

Dagwaarde
Het bedrag dat op het tijdstip van de gebeurtenis nodig is voor de aanschaf van een naar merk, type, uitvoering,
ouderdom en staat gelijkwaardig verzekerd object.

1.13

Diefstal
Het ongeoorloofd zonder enige toestemming kwijtraken van (onderdelen van) de verzekerde objecten door
diefstal, verduistering of oplichting.

1.14

Eigen gebrek
Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die niet hoort voor te komen in
objecten van dezelfde soort en kwaliteit. Als gevolg daarvan ontstaat van binnenuit schade aan het
object of onderdeel daarvan, met financieel nadeel voor u als gevolg.

1.15

Gebeurtenis
Elk voorval of een reeks van in oorzaak met elkaar verband houdende voorvallen, waardoor schade is ontstaan.

1.16

(In)braak
Het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat er zichtbare beschadiging
achterblijft.

1.17

Inboedel
Alle roerende zaken die gebruikt worden voor het huishouden aan boord van uw boot, zoals bedden- en
linnengoed, keuken-, eet- en drinkgerei, meubilair, waaronder een televisie, radiotoestel, video-apparatuur,
cd/dvd-speler, gordijnen, vitrage en vloerbedekking, levens- en genotmiddelen, sanitaire zaken e.d.
Onder de inboedel wordt niet verstaan goederen die als reisbagage zijn te beschouwen, zoals kleding,
schoeisel, verrekijkers, (zonne-)brillen en contactlenzen, horloges, foto- en filmapparatuur, mobiele telefoons,
muziekinstrumenten, kostbaarheden, geld, geldswaardig papier, voer- en vaartuigen en fietsen.

1.18

Joyvaren
Elk wederrechtelijk gebruik van uw boot zonder de bedoeling te hebben zich uw boot toe te eigenen.

1.19

Korte stop
Een korte pauze, zoals een rust- of eetpauze, op de heenreis naar of de terugreis van de plaats van bestemming
of tijdens een doorreis.
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1.20

Kostbare zaken
Onder kostbare zaken verstaan wij:
- beeld- en geluidsapparatuur, anders dan onder ‘Inboedel’ sub 1.17 begrepen, zoals foto-apparatuur, filmen video-apparatuur;
- computerapparatuur (inclusief software);
- (auto)telecommunicatie-apparatuur (zoals mobiele telefoons);
- sieraden (juwelen, echte parels, voorwerpen van edelmetaal of –gesteente);
- horloges;
- bontwerk.

1.21

Letsel ongevallen opvarenden
Een in aard en plaats volgens objectieve normen, geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, voor zover dit
letsel het directe en uitsluitende gevolg is van een onder sub 1.22 bedoeld ongeval.

1.22

Ongevallen opvarenden
Onder ongeval wordt verstaan een plotseling, onverwacht, onvrijwillig en van buitenaf komend op het lichaam
van een verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een geneeskundig vast te stellen letsel, blijvende
invaliditeit, of overlijden tot gevolg heeft.
Met een ongeval wordt gelijkgesteld:
a. acute vergiftiging of inwendig letsel als gevolg van het plotseling, onverwacht en onvrijwillig
binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, met uitzondering van acute vergiftiging
door het gebruik van genees- en/of genotsmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen;
b. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een
rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is
van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens of dier;
c. het ongewild van buitenaf binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen, met uitzondering van
ziekteverwekkers, in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor in
een ogenblik een medisch vast te stellen letsel wordt toegebracht;
d. wondinfectie, bloedvergiftiging, tetanus en andere ziekten als gevolg van het binnendringen van
ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel;
e. verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing, verbranding (mits niet ten gevolge
van de inwerking van stralen), veretsing (verbranding) door bijtende vloeistoffen en elektrische ontlading;
f.
uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden;
g. verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn
ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen;
h. indien het ongeval is ontstaan door een ziekelijke toestand of een lichamelijke of een geestelijke
afwijking van verzekerde;
i.
complicaties bij of verergering van een door een gedekt ongeval ontstaan letsel, als deze het
rechtstreeks gevolg zijn/is van eerstehulpverlening of van de geneeskundige behandeling;
j.
een letsel ontstaan bij rechtmatige, niet door de verzekerde zelf uitgelokte zelfverdediging of bij
handelingen tot redding van mens en dier;
k. moord, doodslag, mishandeling, of poging daartoe, gijzelingen en terreuracties door niet-militairen,
ongeacht met welke middelen deze ten opzichte van de verzekerde zijn gepleegd;
l.
een letsel, ontstaan tijdens het als amateur beoefenen van watersport, waaronder ook wordt begrepen
het voorbereiden van en het deelnemen aan wedstrijden.

1.23

Nautische apparatuur
Alle zich aan boord bevindende mechanische en elektronische apparatuur welke specifiek is ontworpen en
vervaardigd om als navigatiehulpmiddel te dienen.

1.24

Nieuwwaarde
De waarde die geldt onmiddellijk voor de schade ter verkrijging van nieuwe zaken van dezelfde soort en
kwaliteit.
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1.25

Openbare weg
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en
duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.26

Opvarende
Degene die zich met uitdrukkelijke toestemming van de verzekeringnemer of van de door hem gemachtigde
gebruiker aan boord van het vaartuig bevindt of bezig is zich aan of van boord te begeven.

1.27

Originele scheepsmotor
Een nieuwe motor, die als scheepsmotor is geleverd en door de fabriek of boten/motorleverancier is
ingebouwd. Een motor die eerder dienst heeft gedaan als voertuig- of industriemotor en die daarna is
omgebouwd tot scheepsmotor wordt niet als originele scheepsmotor beschouwd. Een buitenboordmotor is
ook een originele scheepsmotor.

1.28

Schipper
Degene die de feitelijke leiding heeft over het vaartuig en die verantwoordelijk is voor de wijze van varen.

1.29

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

1.30

Totaal verlies (Total loss)
Van totaal verlies is sprake als:
- uw boot technisch in een staat is waarin u deze niet meer veilig kunt gebruiken en reparatie onmogelijk
of onverantwoord is (technisch totaal verlies);
- het reparatiebedrag van uw boot hoger is dan de waarde van uw boot op het moment van schade onder
aftrek van de waarde van de restanten (economisch totaal verlies).

1.31

Van buitenkomende onheilen
Dit zijn onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van uw boot te maken
hebben. Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand, diefstal, aanvaring, schipbreuk of beschadiging.

1.32

Verzekerden
Verzekerden zijn:
a. u;
b. de eigenaar van de boot;
c. de personen die met uw toestemming gebruik maken van de boot;
d. de met toestemming aanwezige overige opvarenden.

1.33

Volgboot
Een op of achter het vaartuig meegevoerde volgboot (niet zijnde een zeilplank), eventueel voorzien van een
zeiltuig en/of buitenboordmotor van maximaal 10 pk (7,35 kW). De volgboot mag niet langer zijn dan de
breedte van het vaartuig.

1.34

Voortstuwingsinstallatie
De installaties en toebehoren die zorgen voor de mechanische voortstuwing van uw boot.
Dit zijn onder andere:
- de motor met keerkoppeling;
- de aandrijving, bestaande uit schroefas en schroef;
- het instrumentenpaneel met bekabeling.
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2. Verzekeringsgebied
Op uw polisblad staat in welk vaargebied u bent verzekerd.
2.1

2.2

Nederland
- alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
- op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
- met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).
Europa
- alle Europese rivieren en binnenwateren;
- op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust.

2.3

Zeevaart
- alle Europese rivieren en binnenwateren;
- op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
- op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.

2.4

Zeevaart+
- alle Europese rivieren en binnenwateren;
- op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
- op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 30°O.L., 15°W.L. en 35°N.B.
De verzekering is niet van kracht binnen een straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met
uitzondering van de Straat van Gibraltar.

2.5

Boot niet in het water
Uw boot is in de verzekerde gebieden ook verzekerd als uw boot niet in het water ligt, uit het water wordt
gehaald of te water wordt gelaten.

3. Wat is verzekerd
3.1

Aansprakelijkheidsverzekering
a. Aansprakelijkheid
U bent verzekerd als u en/of verzekerden aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen
en/of zaken, met inbegrip van daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door uw boot en/of
uw meeverzekerde boottrailer. Uw boottrailer is alleen verzekerd op het moment dat uw boottrailer is
losgekoppeld van het trekkende voertuig en daarna veilig en buiten het verkeer tot stilstand is gebracht.
b. Waterskiën
U bent verzekerd voor schade die door de waterskiër achter uw boot veroorzaakt wordt alsmede wanneer
u met of door uw boot schade toebrengt aan de getrokken waterskiër.
c. Verzekerd bedrag
Wij vergoeden maximaal € 5.000.000,-- per gebeurtenis voor schade die u met uw boot of uw
meeverzekerde boottrailer en/of de getrokken waterskiër aan anderen heeft toegebracht.
Wanneer door wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid tot een lager bedrag wordt beperkt, dan is dat
lagere bedrag de maximale vergoeding.
d. Lichten, bergen en opruimen van uw boot
U bent verzekerd voor de kosten van het lichten, bergen en opruimen van uw boot als de overheid u
daartoe verplicht.
e. Borgstelling
Wanneer ter zake van een schade door een overheid een borgsom wordt verlangd om de opheffing van een
op uw boot gelegd beslag of de invrijheidstelling van verzekerden te verkrijgen, zullen wij deze borgsom
verstrekken tot ten hoogste € 50.000,-- voor alle verzekerden tezamen, mits de betrokken verzekerden
jegens ons aanspraak op vergoeding van de schade hebben. Uitsluitend wij zijn gerechtigd over de
verstrekte borgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven. Verzekerden zijn verplicht alle
medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.
f. Kosten van verweer
De kosten van verweer in een door een benadeelde tegen u en/of verzekerden of ons aanhangig gemaakt
civiel proces, de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan u en/of verzekerden of wij
worden veroordeeld en de kosten van rechtsbijstand inzake een aansprakelijkstelling, zelfs wanneer deze
tezamen met de toe te kennen schadevergoeding het verzekerde bedrag zouden overtreffen, zijn voor
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g.

h.

3.2

rekening van ons, indien wij het maken van die kosten vooraf hebben goedgekeurd. Boetes,
afkoopsommen en met een strafproces samenhangende kosten worden nimmer vergoed. Wij kunnen
echter, wanneer ons dit gewenst voorkomt, op onze kosten een rechtskundige belasten met het voeren van
de verdediging in een tegen u en/of verzekerden ingestelde strafvervolging ter zake van een gebeurtenis.
Eigen boten
U bent verzekerd voor de schade die tijdens het varen met of door uw boot wordt veroorzaakt aan een
andere boot van u.
Vervoer van gewonden met de boot
U bent verzekerd voor het vuil worden of beschadigen van de bekleding van de boot als u daarmee
kosteloos mensen vervoert die bij een ongeval gewond zijn geraakt.

Verzekerde gebeurtenissen
Indien dit uit de omschrijving op het polisblad blijkt, dekt de verzekering schade of verlies van uw boot door
hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen veroorzaakt en ontstaan tijdens de looptijd van uw verzekering.
a. Casco + verzekering
1. Van buitenkomende onheilen
Onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van uw boot te
maken hebben, ook als gevolg van een eigen gebrek. Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld
brand, diefstal, aanvaring, schipbreuk of beschadiging.
2. Eigen gebrek boot
Wij vergoeden de reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van uw boot.
3. Originele scheepsmotor, maximaal 60 maanden oud
Indien de originele scheepsmotor van uw boot niet ouder is dan 60 maanden, vergoeden wij ook de
reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van de scheepsmotor. Om de ouderdom van de
scheepsmotor te bepalen, gaan wij uit van 31 december van het jaar dat de scheepsmotor is
gefabriceerd.
4. Voorwaarden vergoeding eigen gebrek
U bent alleen voor reparatie- of vervangingskosten door een eigen gebrek verzekerd als u:
- bij het afsluiten van de verzekering niet van het eigen gebrek op de hoogte was;
- de reparatie- of vervangingskosten van het eigen gebrek niet op de fabrikant of de leverancier
kunt verhalen;
- niet vrijwillig afstand heeft gedaan van het recht op verhaal op de fabrikant of leverancier.
5. Geen originele scheepsmotor, of scheepsmotor ouder dan 60 maanden
Indien de originele scheepsmotor van uw boot ouder is dan 60 maanden of geen originele
scheepsmotor betreft, vergoeden wij geen reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van
de voortstuwingsinstallatie.
U bent wel verzekerd voor schade als gevolg van een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie,
als dat eigen gebrek geleid heeft tot aanvaren, brand, omslaan, ontploffing, schipbreuk, stranden,
zinken of soortgelijke gebeurtenissen.
b. Cascoverzekering
1. Van buitenkomende onheilen
Onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de aard of de kwaliteit van uw boot te
maken hebben, ook als gevolg van een eigen gebrek. Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld
brand, diefstal, aanvaring, schipbreuk of beschadiging.
2. Geen vergoeding eigen gebrek
Wij vergoeden geen reparatie- of vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.
3. Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie
Voor de gevolgen van een eigen gebrek van de voorstuwingsinstallatie bent u alleen verzekerd als
door het eigen gebrek schade aan uw boot is ontstaan.
c. Brand/diefstalverzekering
1. Brand
Plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies van uw boot door brand, blikseminslag,
ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.
2. Diefstal
Diefstal, verduistering en vermissing van uw boot, joy-varen met uw boot en braakschade aan uw
boot. Wij vergoeden ook de schade aan uw boot die is ontstaan in de tijd dat uw boot was gestolen.
3. Geen vergoeding eigen gebrek
Wij vergoeden geen reparatie- of vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.
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4.

d.

e.

Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie
Voor de gevolgen van een eigen gebrek van de voorstuwingsinstallatie bent u alleen verzekerd als
door het eigen gebrek schade aan uw boot is ontstaan.
Brandverzekering
1. Brand
Plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies van uw boot door brand, blikseminslag,
ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.
2. Geen vergoeding eigen gebrek
Wij vergoeden geen reparatie- of vervangingskosten van het eigen gebrek zelf.
3. Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie
Voor de gevolgen van een eigen gebrek van de voorstuwingsinstallatie bent u alleen verzekerd als
door het eigen gebrek schade aan uw boot is ontstaan.
Diefstalverzekering
1. Diefstal
Diefstal, verduistering en vermissing van uw boot, joy-varen met uw boot en braakschade aan uw
boot. Wij vergoeden ook de schade aan uw boot die is ontstaan in de tijd dat uw boot was gestolen.

3.3

Aanvullende dekking
Bij een verzekerde gebeurtenis zijn ook verzekerd:
- veranderingen of bewerkingen die u in, op of aan de standaarduitvoering van uw boot heeft aangebracht,
als de waarde van uw boot daarna binnen het verzekerde bedrag blijft;
- toevoegingen die u in, op of aan uw boot heeft aangebracht, als de waarde van uw boot daarna binnen het
verzekerd bedrag blijft;
- indien bovengenoemde veranderingen, bewerkingen of toevoegingen het verzekerd bedrag van uw boot
overtreffen, zijn deze zaken gratis meeverzekerd tot een gezamenlijk maximum van € 2.000,-- per
schadegebeurtenis. De aanschaf van betreffende zaken dient aangetoond te worden door overlegging van
originele aankoopnota’s.

3.4

Inboedel
Uw inboedel is gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van uw boot met een maximum van
€ 35.000,--. Een eventueel hoger bedrag is alleen verzekerd indien dit op het polisblad is vermeld.
Als de inboedel zich bevindt in uw boot of in een afgesloten ruimte aan de wal, bent u verzekerd voor
beschadiging of verlies van uw inboedel, of die van een meeverzekerde, tegen dezelfde risico’s als uw boot.
Afhankelijk van de gekozen dekking voor uw boot zijn onderstaande zaken wel/niet van toepassing.
Schade als gevolg van een eigen gebrek is alleen verzekerd als dit leidt tot brand, ontploffing,
zelfontbranding of als uw boot waar de inboedel zich bevindt door het eigen gebrek een aanvaring krijgt,
omslaat, strandt of zinkt.
U bent alleen verzekerd voor diefstal als de sloten of de ruiten van uw boot of de afgesloten ruimte aan de wal
zijn verbroken, of als er andere bewijzen van braak zijn, en als de inboedel van buitenaf niet zichtbaar was
opgeborgen.
Het transport van de inboedel van en naar uw boot en/of afgesloten ruimte aan de wal is meeverzekerd voor de
volgende gebeurtenissen:
- brand, zelfontbranding, explosie, blikseminslag;
- diefstal, mits mogelijk geworden na braak aan de afgesloten ruimte (waaronder ook te verstaan het
voertuig waarmee de inboedel wordt vervoerd van of naar uw boot) waarin de verzekerde zaken zich
bevinden;
- een verkeersongeval waarbij het vervoermiddel is betrokken en zelf ook schade heeft opgelopen.

3.5

Volgboot
Een op of achter het vaartuig meegevoerde volgboot (niet zijnde een zeilplank), eventueel voorzien van een
zeiltuig en/of buitenboordmotor van maximaal 10 pk (7,35 kW) is gratis meeverzekerd tot en met € 5.000,--.
U bent verzekerd tegen dezelfde risico’s als uw boot. Een volgboot met waarde groter dan € 5.000,- is
uitsluitend meeverzekerd, indien dit specifiek vermeld is op het polisblad.

3.6

Boottrailer
De boottrailer is alleen verzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. U bent dan verzekerd tegen dezelfde
risico’s als uw boot.
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3.7

Diefstalpreventiemateriaal
Het materiaal om diefstal van uw boot of uw boottrailer te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een goedgekeurd
slot, SCM-beveiligingen of een goedgekeurde wielklem, is meeverzekerd tegen dezelfde risico’s als uw boot
of boottrailer.

3.8

Extra vergoedingen
Voorts dekt deze verzekering, indien van toepassing, zo nodig boven het verzekerde bedrag:
1. de bijdrage in averij-grosse;
2. de kosten uitsluitend verbonden aan invoer of achterlating, indien uw boot en/of boottrailer tengevolge
van een gedekte gebeurtenis in het buitenland moet worden achtergelaten;
3. bereddingskosten;
4. lichting- en opruimingskosten.

3.9

Verhuur
Verhuur is alleen verzekerd indien dit op het polisblad is vermeld. U bent alleen verzekerd tijdens verhuur
van uw boot voor recreatief gebruik aan een particulier. De dekking particuliere verhuur geldt niet
als u uw boot bedrijfsmatig verhuurt of voor iets anders dan recreatie gebruikt.

3.10

Dekking tijdelijke vervanging boot
Indien de verzekerde boot in reparatie is en tijdelijk door een gelijkwaardige en gelijksoortige boot
wordt vervangen en voor dezelfde doeleinden gebruikt, geldt deze verzekering voor maximaal 30 dagen
tevens voor laatstgenoemde boot, mits de op het polisblad vermelde boot gedurende de vervanging
buiten gebruik blijft.

3.11

Ongevallen opvarenden
Indien dit uit de omschrijving op het polisblad blijkt, dekt de verzekering blijvende invaliditeit of overlijden
van u of verzekerden door hieronder genoemde verzekerde gebeurtenissen veroorzaakt en ontstaan tijdens de
looptijd van uw verzekering.
a. Ongevallen aan boord van uw boot
U bent verzekerd als u of een andere verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval
tijdens:
1. een recreatief verblijf aan boord;
2. aan of van boord gaan;
3. tanken van brandstof van boord gaan en zich in de directe omgeving van de boot bevinden;
4. het uitvoeren van een noodreparatie van boord gaan en zich nog in de directe omgeving van de boot
bevinden.
b. Ongevallen aan boord van de boot van iemand anders
U bent verzekerd voor een ongeval tijdens een recreatief verblijf aan boord van een andere boot.
c. Vervangende boot
Als en zolang de op het polisblad omschreven boot door reparatie, onderhoud of dergelijke behandeling
tijdelijk niet voor u beschikbaar is, is de verzekering van toepassing op de vervangende boot, mits dit
een gelijksoortig boot is.
d. Ongeval
Onder een ongeval verstaan wij een gebeurtenis waarbij u letsel oploopt door plotseling geweld van
buitenaf zoals omschreven in sub 1.22. Een arts moet het letsel vaststellen.
e. Overlijden
In geval van overlijden van u of een verzekerde bestaat er recht op uitkering mits dit overlijden een direct
en uitsluitend gevolg is van het onder sub 1.22 bedoelde letsel en het overlijden heeft plaatsgevonden
binnen 2 jaar na het ongeval.
Op deze uitkering brengen wij, indien van toepassing, in mindering de bedragen die wij voor hetzelfde
ongeval hebben uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit. Als de uitkering wegens blijvende invaliditeit
hoger is dan het voor overlijden verzekerde bedrag vindt geen terugvordering plaats.
f. Blijvende invaliditeit
1. Recht op uitkering:
In geval van blijvend (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke
vermogens van u of een verzekerde, bestaat er recht op uitkering, indien en voor zover dit
(functie)verlies of deze blijvende onbruikbaarheid direct en uitsluitend het gevolg is van het onder
sub 1.22 bedoelde letsel en is ontstaan binnen 2 jaar na het ongeval.
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2.

Reeds aanwezige onbruikbaarheid/gebrekkigheid
Voor het geheel of gedeeltelijk (functie)verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van lichaamsdelen
of zintuiglijke vermogens, die reeds voor het ongeval onbruikbaar of gebrekkig waren, wordt alleen
een uitkering verleend, indien en voor zover dit (functie)verlies of deze onbruikbaarheid van
lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens te boven gaat.
3. Overlijden voor vaststelling blijvende invaliditeit
Als u of een verzekerde vóór de vaststelling van (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid
overlijdt anders dan ten gevolge van het ongeval dat het (functie)verlies of blijvende onbruikbaarheid
veroorzaakte, dan blijft het recht op uitkering voor blijvend (functie)verlies en/of onbruikbaarheid
bestaan. De hoogte van deze uitkering wordt door ons bepaald aan de hand van de op grond van
medische rapporten verwachte graad van blijvend (functie)verlies en/of onbruikbaarheid, waarvan
sprake zou zijn geweest ingeval de verzekerde niet zou zijn overleden.
g. Medische kosten
De kosten van geneeskundige behandeling van u of een verzekerde worden vergoed tot maximaal
€ 1.500,-- per gebeurtenis, mits:
- deze behandeling noodzakelijk is geworden als enig en rechtstreeks gevolg van een overkomen
ongeval; en
- er geen recht bestaat op vergoeding van kosten door de zorgverzekeraar of andere wettelijke
voorzieningen.
Onder medische kosten worden uitsluitend verstaan honoraria van artsen, kosten van
ziekenhuisverpleging, verband- en geneesmiddelen, prothesen, noodzakelijke vervoerskosten naar en van
een dokter of ziekenhuis en de aanschaf van een invalidenwagen of blindengeleidehond.
h. Verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen voor overlijden, blijvende invaliditeit (100%) en geneeskundige behandeling
staan vermeld op het polisblad en gelden per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.
Indien u en uw verzekerde partner allebei overlijden door hetzelfde ongeval en u tenminste één verzekerd
kind achterlaat, wordt voor u beiden de uitkering verdubbeld. Dit doen wij ook als u binnen 12 maanden
na elkaar door verschillende ongevallen overlijdt.
i.
Tandheelkundige kosten
De kosten van tandheelkundige behandeling van u of een verzekerde worden vergoed tot maximaal
€ 1.500,-- per gebeurtenis, mits:
- deze behandeling noodzakelijk is geworden als enig en rechtstreeks gevolg van een overkomen
ongeval; en
- er geen recht bestaat op vergoeding van kosten door de zorgverzekeraar of andere wettelijke
voorzieningen.
j.
Uitkering in geval van breuk
Indien u of een verzekerde door een ongeval letsel oploopt, zal bij onderstaand letsel het hieronder
genoemde verzekerd bedrag worden uitgekeerd:
de elleboog, pols of andere botten in de arm
€ 125,-de enkel, of andere botten in het been
€ 250,-k. Besmetting met HIV
Indien u of een verzekerde door een ongeval een HIV besmetting oploopt bij een bloedtransfusie en/of
gebruik van een injectie met een besmette naald vergoeden wij eenmalig een uitkering van € 5.000,-- per
verzekerde.
Voorwaarden hierbij is wel dat de voorgeschreven medische behandeling wordt uitgevoerd door een
bevoegd arts of verpleegkundige in een door bevoegde instanties erkend ziekenhuis.
l. Kosten in geval van cosmetische chirurgie
Indien letsel als gevolg van een ongeval cosmetische chirurgie vereist, betalen wij de kosten voor
cosmetische chirurgie uitgevoerd of voorgeschreven door een arts, tot een maximum van € 1.500,-- en
binnen een periode van 730 dagen vanaf de dag van het ongeval, mits er geen recht bestaat op vergoeding
van de kosten onder de zorgverzekering en/of andere verzekering of andere wettelijke voorziening.
m. Opname in een ziekenhuis
Indien u door het ongeval wordt opgenomen in een ziekenhuis ontvangt u € 25,-- voor elke dag die
u bent opgenomen. U ontvangt maximaal € 1.500,-- per ongeval.
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n.

3.12

Maximale uitkering per gebeurtenis
Indien naar aanleiding van één en dezelfde gebeurtenis – of een reeks van elkaar samenhangende
gebeurtenissen – meer verzekerden door een ongeval zijn getroffen, dan geldt als maximale uitkering
per gebeurtenis voor al die verzekerden tezamen 150% van het opgetelde totaal van de op het polisblad
vermelde verzekerde bedragen voor overlijden en algehele blijvende invaliditeit. Toepassing van deze
bepaling kan er toe leiden dat de aan iedere afzonderlijk verzekerde toekomende uitkering, zoals
vastgesteld overeenkomstig bovenvermelde regelingen, naar evenredigheid wordt verminderd.

Hulpverlening
U heeft na een schade recht op hulp en/of vergoeding van kosten indien de hulpverlening en/of de kosten tot
stand komen in overleg met en na toestemming van de hulpcentrale zoals vermeld op uw hulppas. Maar als
niemand redelijkerwijs in staat is om de hulpcentrale te bellen, bent u toch verzekerd. In dat geval krijgt u
maximaal de vergoeding die u zou hebben gekregen als de hulpcentrale wel
was ingeschakeld.
Voor alle hulpverlening geldt dat die plaatsvindt vanaf de wal.
De hulpverlening bestaat uit:
a. Uitval van uw boot
U bent verzekerd als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot.
Deze gebeurtenis is alleen verzekerd als de uitval veroorzaakt wordt door:
- een schade, diefstal of verlies waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen; en
- waarvan u niet verwacht dat dit gaat gebeuren; of
- doordat uw boot plotseling kapot gaat.
Dit geldt ook als de schade het gevolg is van een eigen gebrek.
b.

Uitval van uw boottrailer of het trekkend motorrijtuig
U bent verzekerd als het trekkend motorrijtuig waarmee, of de boottrailer waarop u uw boot
meeneemt op reis, uitvalt.
Deze gebeurtenis is alleen verzekerd als de uitval veroorzaakt wordt door:
- een schade, diefstal of verlies waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen; en
- waarvan u niet verwacht dat dit gaat gebeuren; of
- doordat uw boottrailer en/of het trekkend motorrijtuig plotseling kapot gaat.
Uitval door een eigen gebrek of pech is alleen verzekerd als het trekkend motorrijtuig niet ouder is dan
60 maanden. Er is ook dekking als het trekkend motorrijtuig de reis niet meer kan vervolgen door een
lawine, overstroming of andere natuurramp.

c.

Uitval van de schipper of de bestuurder van het trekkend motorrijtuig
U bent ook verzekerd als:
- de schipper of de bestuurder van uw boot of het trekkend motorrijtuig onderweg uitvalt door
overlijden, ziekte of een ongeval; en
- de schipper of bestuurder op advies van een arts uw boot of het trekkend motorrijtuig op dat moment
en op korte termijn niet meer mag besturen; en
- de overige opvarenden en/of inzittenden niet in staat zijn of niet bevoegd uw boot of het trekkend
motorrijtuig te besturen, waardoor u uw weg niet meer kunt vervolgen.

d.

Blokkering van de vaarwegen
U bent tevens verzekerd als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot door blokkering van de
vaarwegen naar Nederland.

e.

Welke hulp wordt geboden en welke kosten vergoed
In bovengenoemde gevallen belast de hulpcentrale zich met de organisatie van de hulpverlening en
betaalt de volgende kosten:
1. Reparatiebedrijf, stallen en bewaken
wij vergoeden de kosten van de manuren voor (nood)reparatie aan uw boot. Mocht dit niet lukken
dan vergoeden wij de kosten om uw boot naar het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf te brengen. Ook
de kosten van bewaken en stallen van uw boot worden vergoed;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Duur reparatie
als uw boot niet binnen 2 werkdagen, eventueel middels een noodreparatie, zodanig gerepareerd of
vaarklaar gemaakt kan worden, heeft u diverse keuzes:
a. Vervangende boot
Wij vergoeden de kosten van een vervangende boot tot uw boot gerepareerd is, maar maximaal
tot de einddatum van uw oorspronkelijke reis. De brandstof en een eventuele ongevallen- en/of
bagageverzekering voor opvarenden vergoeden we niet.
Wij vergoeden maximaal € 150,-- per dag tot € 2.000,-- totaal;
b. Wachten tijdens reparatie
Kiest u er voor om te wachten tot de reparatie van uw boot is voltooid, dan vergoeden wij
de extra verblijfskosten tot het moment waarop uw boot weer te gebruiken is en niet langer dan
de einddatum van de oorspronkelijke reis.
Wij vergoeden maximaal € 150,-- per dag voor alle verzekerden samen met een maximum van
€ 1.500,-- per gebeurtenis;
c. Vervoer boot naar Nederland
Indien u van deze optie gebruikt maakt, vergoeden wij de kosten van het vervoer van uw boot
en de bagage vanaf een ligplaats aan of op de wal, naar een door u of verzekerde aan te wijzen
adres in Nederland. Verder vergoeden wij vanaf de plaats van de schadegebeurtenis naar
Nederland de reiskosten van u en/of verzekerden naar Nederland. Wij vergoeden daarbij alleen
de treinkosten op basis van 2e klas en de taxikosten naar en van het station naar het adres in
Nederland waar u moet zijn;
Kosten van invoer of vernietiging
indien de kosten van vervoer van uw boot hoger zijn dan de waarde van uw boot na de gebeurtenis,
vergoeden wij de kosten die de hulpcentrale maakt voor invoer en/of vernietiging van uw boot in het
betreffende land waar de schade is ontstaan;
Nasturen vervangende onderdelen
wij vergoeden de kosten die de hulpcentrale maakt voor het nasturen van vervangende onderdelen
om uw boot of meeverzekerde boottrailer te repareren. De onderdelen mogen niet op korte termijn
op de plek zelf verkrijgbaar zijn. De kosten voor de onderdelen zelf, douaneheffingen en eventuele
retourvracht vergoeden wij niet. U kunt uw bestelling van de onderdelen niet annuleren;
Diefstal boot
indien uw boot is gestolen, vergoeden wij de kosten van een vervangende boot maximaal tot de
einddatum van uw oorspronkelijke reis. De brandstof en een eventuele ongevallen- en/of
bagageverzekering voor opvarenden vergoeden we niet.
Wij vergoeden maximaal € 150,-- per dag tot € 2.000,-- totaal.
Als u besluit hiervan geen gebruik te maken, vergoeden wij vanaf de plaats van de
schadegebeurtenis naar Nederland de reiskosten van u en/of verzekerden naar Nederland. Wij
vergoeden daarbij alleen de treinkosten op basis van 2 e klas en de taxikosten naar en van het station
naar het adres in Nederland waar u moet zijn;
Uitval van uw boottrailer
indien uw boottrailer uitvalt door een schadegebeurtenis zoals vermeld in sub 3.12.b heeft u recht op
dezelfde hulpverlening en vergoedingen als voor de uitval van uw boot, met uitzondering van de
vergoeding voor de kosten van het vervoer van u en andere verzekerden per trein (2 de klas). De
vergoeding voor huur van een vervangende aanhanger is maximaal € 50,-- per dag en € 1.000,-totaal;
Uitvallen trekkend motorrijtuig
indien het trekkend motorrijtuig uitvalt door een schadegebeurtenis zoals vermeld in sub 3.12.b en
vaststaat dat het trekkend motorrijtuig niet binnen 2 werkdagen zodanig kan worden gerepareerd,
eventueel door middel van een noodreparatie, vergoeden wij de kosten van het vervoer van uw boot
en uw boottrailer en bagage naar een door u of verzekerde aan te wijzen adres in Nederland;
Uitval van de schipper of de bestuurder van het trekkend motorrijtuig
indien de schipper of de bestuurder van het trekkend motorrijtuig uitvalt door een schadegebeurtenis
zoals vermeld in sub 3.12.c, wordt een vervangende schipper of chauffeur ter beschikking gesteld
om uw boot of de trekkende auto met uw boot, de boottrailer en bagage naar een adres in Nederland
terug te brengen. Vergoed worden de kosten van organisatie, honorering en de reis- en verblijfkosten
van de schipper of chauffeur. Motorbrandstofkosten, sluis-, haven-, tolgelden en andere soortgelijke
kosten vergoeden wij niet.
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f.

3.13

Telefoonkosten
U krijgt de kosten voor telefoongesprekken met de hulpcentrale volledig vergoed. Overige noodzakelijk
gemaakte telefoonkosten die met de verzekerde gebeurtenis te maken hebben, vergoeden wij tot
maximaal € 125,-- per gebeurtenis.

Eigen risico
a. Op uw polisblad staat het eigen risico vermeld dat op deze verzekering van toepassing is en welk bedrag
in mindering wordt gebracht op de schadevergoeding, tenzij binnen de polisvoorwaarden anders is
bepaald.
b.

Er geldt geen eigen risico:
- voor schade door aansprakelijkheid, hulpverlening, telefoonkosten hulp- en bergloon;
- voor schade die verhaald kan worden op anderen, die voor de schade aansprakelijk zijn. Voor
gedeeltelijk verhaalde schade wordt het eigen risico ook percentagegewijs toegepast.

4. Wat is niet verzekerd
Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKA’ opgenomen uitsluitingen, gelden eveneens de onderstaande
uitsluitingen.
4.1

Algemeen
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade of hulpverlening:
a. Geen vaarbevoegdheid
terwijl de schipper op het moment van de gebeurtenis:
- vanwege een wet of vanwege een rechterlijke uitspraak uw boot niet mag besturen;
- geen geldig, voor uw boot wettelijk voorgeschreven vaarbewijs heeft. Tenzij hij kan aantonen dat er
gevaren is volgens alle regels die van toepassing zijn;
b. Onbevoegd besturen trekkend motorrijtuig van de boottrailer
terwijl de feitelijke bestuurder van het trekkend motorrijtuig:
- niet in het bezit was van een voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven geldig rijbewijs, dan wel
niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid (voor motorrijtuig + boottrailer)
gestelde voorschriften. Een rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de in
de wet genoemde geldigheidsduur wordt als een geldig rijbewijs aangemerkt tenzij de leeftijd van 75
jaar is bereikt;
- niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften;
- het motorrijtuig niet mag besturen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak;
- een rijverbod is opgelegd;
- zijn rijbewijs is ingenomen;
c. Wedstrijden
door voorbereidingen (oefenen) van en deelnemingen aan wedstrijden op zee.
Verder vergoeden wij geen kosten voor en verlenen geen hulp bij schade die ontstaat tijdens het
voorbereiden op of deelnemen aan een wedstrijd met:
- een boot met een buitenboordmotor van meer dan 25 pk (18,4 kW);
- een boot met hekaandrijving;
- een open boot met ingebouwde benzinemotor met meer dan 50 pk (36,8 kW).
U bent wel verzekerd voor waterskiwedstrijden.
Wij vergoeden geen kosten voor en verlenen geen hulp bij schade die ontstaat als u meedoet aan
waterskiraces;
d. Ander gebruik verzekerde boot
terwijl uw boot werd gebruikt:
- voor zaken of beroep;
- voor koerierswerkzaamheden;
- voor verhuur (waaronder leasing). Als de dekking voor verhuur is meeverzekerd, bent u wel
verzekerd voor verhuur voor recreatief gebruik aan particulieren;
- voor vervoer van personen tegen betaling;
- voor andere doeleinden dan aan ons zijn dan wel door de wet zijn toegestaan;
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e.

f.
g.

h.
i.
j.

k.

l.

Alcohol, geneesmiddelen en drugs
door overmatig gebruik of misbruik van alcohol door de schipper of de bestuurder van het trekkende
motorrijtuig.
Hiervan is in ieder geval sprake indien:
- de schipper of bestuurder alcohol heeft gebruikt en het bloedalcoholpromillage of het
ademalcoholgehalte hoger is dan wettelijk is toegestaan;
- de schipper of bestuurder weigert mee te werken aan een onderzoek ter vaststelling van het
promillage of gehalte;
- de schipper of bestuurder onder invloed verkeerde van bedwelmende middelen, opwekkende
middelen of geneesmiddelen, die de vaar- of rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, en hierdoor niet in
staat moest worden geacht uw boot of het trekkend motorrijtuig naar behoren te besturen.
Er is geen dekking voor door u of een meeverzekerde veroorzaakte schade aan uw boot, de boottrailer of
inboedel, terwijl u en/of meeverzekerde onder invloed was van alcohol, bedwelmende, opwekkende of
soortgelijke middelen;
Boeten
bestaande uit boetes of bedragen waarmee u een schade afkoopt;
Eenvoudig te repareren defect
bij uitval van uw boot, de boottrailer of het trekkend motorrijtuig door een defect dat eenvoudig is te
maken of dat u eenvoudig had kunnen voorkomen. U bent wel verzekerd voor de arbeidskosten voor het
vervangen van een lekke band;
Overbelasting
bij uitval van uw boot, de boottrailer of het trekkend motorrijtuig door overbelasting;
Permanente bewoning
als u het hele jaar door in uw boot woont;
Boottrailer
veroorzaakt door uw boottrailer, of door uw boot op de boottrailer, als deze is gekoppeld aan het trekkend
motorrijtuig. Of als deze is losgemaakt of losgeraakt van het trekkend motorrijtuig, maar daarna niet
veilig en buiten het verkeer tot stilstand is gebracht;
Strafbaar feit
bij schade die ontstaat terwijl u of een medeverzekerde een misdrijf pleegt, meedoet of probeert mee te
doen aan een misdrijf;
Beslag op uw boot en/of boottrailer
terwijl uw boot en/of boottrailer verbeurd verklaard is. Behalve als dit is gebeurd door een aanvaring,
aanrijding of een verkeersongeluk. Een boot en/of boottrailer is verbeurd verklaard als uw boot en/of
boottrailer om wat voor reden dan ook in beslag is genomen, en een rechter of overheid bepaalt dat u die
niet meer terugkrijgt.

De uitsluitingen genoemd onder sub 4.1 lid a, b, c, d, e en h gelden niet voor u als u aantoont, dat de bedoelde
omstandigheden zich buiten uw weten en wil hebben voorgedaan en dat u ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
4.2

Aansprakelijkheid
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade en hulp:
a. Personen
- aan de schipper van uw boot als het gaat om letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden
waarvoor een verzekerde aansprakelijk is. Dit geldt ook voor de schade die daar een gevolg van is;
b. Zaken
- aan zaken die van u of meeverzekerden zijn, als u of een meeverzekerde daarvoor aansprakelijk bent.
Ook schade die hieruit voortvloeit is niet verzekerd;
- aan zaken die u en/of een meeverzekerde onder zich heeft (hiervan is bijvoorbeeld sprake als de
verzekerde de zaak gebruikt van een ander, vervoert, bewaart, bewerkt, leent, huurt, least of om een
andere reden bij zich heeft). Ook de schade die hieruit voortvloeit is niet verzekerd;
- aan zaken die met uw boot worden vervoerd. Ook de schade die hieruit voortvloeit is niet verzekerd;
c. Boot gestolen
betreffende aansprakelijkheid van iemand die uw boot en/of boottrailer heeft verkregen door diefstal of
geweldpleging. Dit geldt ook als iemand hiervan op de hoogte is en met uw boot gaat varen;
d. Zonder machtiging
veroorzaakt door iemand die zonder machtiging van u en/of verzekerde uw boot en/of boottrailer als
schipper of bestuurder of opvarende gebruikt;
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e.

4.3

Contractuele aansprakelijkheid
welke uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen, behalve indien en voor zover
aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder een zodanig contract.

Casco
Deze verzekering geeft geen dekking voor schade en hulp:
a. Bevriezing
ontstaan door bevriezing tenzij uw boot en/of motor door een deskundig bedrijf winterklaar is gemaakt.
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de sub 3.2.a (Casco+) en sub 3.2.b (Casco);
b. Slijtage
die is ontstaan door normaal gebruik van uw boot en/of boottrailer. Zoals verroesting, slijtage,
verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting, chemische aantasting;
c. Weersinvloeden
tengevolge van langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer. Zoals bijvoorbeeld roest, rotting,
uitdroging van kit of lakverkleuring anders dan als rechtstreeks gevolg van een gedekte gebeurtenis.
Behalve als de langzame inwerking is begonnen door een plotselinge hevige vorm van verontreiniging,
waarvan u de gevolgen niet kon voorkomen;
d. Onvoldoende onderhoud
doordat uw boot, boottrailer of inboedel onvoldoende is onderhouden. Behalve als u niets te verwijten
valt. Met onvoldoende onderhoud bedoelen wij dat uw boot, uw boottrailer of inboedel in slechte staat
verkeert, omdat u uw boot, boottrailer of inboedel of de onderdelen niet tijdig en deskundig heeft (laten)
onderhouden;
e. Onvoldoende zorg
die veroorzaakt is doordat u niet goed voor uw boot, boottrailer of inboedel zorgt of er onvoorzichtig mee
bent. Er is in ieder geval sprake van onvoldoende zorg als u:
- de waterleiding en de daarop aangesloten reservoirs en toestellen niet voldoende heeft beschermd
tegen bevriezing;
- niet heeft voldaan aan de preventie-eisen;
- kostbare zaken onbeheerd heeft achtergelaten in uw boot. Behalve als de zaken van buitenaf
onzichtbaar zijn opgeborgen;
- kostbare zaken niet in een goed afgesloten ruimte heeft achtergelaten;
f. Ondeskundige reparatie
die veroorzaakt is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en
reparatie van uw boot en/of boottrailer. Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is doordat een gasof elektriciteitsinstallatie of –leiding door een particulier niet goed is aangebracht, of onvoldoende is
onderhouden;
g. Geen maatregelen genomen om schade of diefstal te voorkomen
die is ontstaan, doordat u niet de juiste maatregelen heeft genomen om uw boot, boottrailer of inboedel te
beveiligen. In de verplichtingen sub 5.2 kunt u lezen wat die maatregelen zijn.
h. Openbare weg
als uw open boot en/of boottrailer of delen hiervan op de openbare weg, of op een afstand van minder dan
15 meter van de openbare weg zijn gestald of achtergelaten.
Wij vergoeden schade door diefstal en de gevolgen hiervan alleen als:
- uw boot direct voor of achter het huis in het water ligt of;
- u uw boot en/of boottrailer gestald heeft op een afgesloten terrein of;
- u uw boot en/of boottrailer gestald heeft in een afgesloten ruimte of;
- u uw boot en/of boottrailer heeft achtergelaten in een bewaakte jachthaven of;
- u uw boot en/of boottrailer tijdens een vaartocht maximaal 24 uur heeft achtergelaten of;
- u uw boot en/of boottrailer maximaal 48 uur buiten het water heeft geplaatst en er zicht is op uw boot
en/of boottrailer vanuit de woning of;
- u een korte stop maakt tijdens het reizen met uw boot op uw boottrailer of;
- u van uw boot en/of boottrailer beroofd wordt;
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i.

j.
k.

l.

Blaasvorming en (elektrolytische) corrosie
als door een geleidelijk proces, zoals osmose, blaasvorming ontstaat aan kunststof onderdelen van uw
boot. Wij vergoeden geen schade aan uw boot doordat door een geleidelijk proces, zoals spanningsverschil
of inwerking van water, (elektrolytische) corrosie ontstaat aan metalen onderdelen van uw boot.
Bovenstaande bepaling geldt uitsluitend voor de sub 3.2.a (Casco+) en sub 3.2.b (Casco).
Verder geldt uitsluitend voor sub 3.2.a (Casco+) dat u wel een vergoeding voor blaasvorming of corrosie
krijgt als:
- de schade binnen 36 maanden na 31 december van het jaar dat uw boot is gebouwd zichtbaar werd,
en;
- u de enige eigenaar van uw boot bent geweest, en;
- u uw boot vanaf het moment dat u deze heeft gekocht bij ons heeft verzekerd;
Garantie
als de schade onder de garantie valt;
Waardevermindering en financieel nadeel
door waardevermindering van uw boot en/of boottrailer of voor een financieel nadeel doordat u uw boot
en/of boottrailer niet meer kunt gebruiken;
Niet tot inboedel behorende zaken
aan onderstaande zaken die niet onder de inboedeldekking zijn verzekerd:
- geld (gangbare munten, bankbiljetten en cheques);
- waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- en/of pinpassen, manuscriptengeld,
aantekeningen en concepten;
- verzamelingen, zoals postzegel- en muntenverzamelingen;
- gereedschap, behalve hand- en tuingereedschap;
- handelsvoorwerpen en monstercollecties;
- dieren en planten;
- brillen en contactlenzen;
- luchtvaartuigen (waaronder val- en zweefschermen), inclusief accessoires en toebehoren;
- voertuigen met toebehoren, behalve fietsen;
- kostbare zaken.

Er vindt wel vergoeding plaats voor de onder sub 4.3.c bedoelde schade, indien die is ontstaan door een
van de onder de sub 3.2.a en sub 3.2.b genoemde oorzaken.
De uitsluitingen genoemd onder sub 4.3 lid g en h gelden niet voor u als u aantoont, dat de bedoelde
omstandigheden zich buiten uw weten en wil hebben voorgedaan en dat u ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
4.4

Ongevallen opvarenden
Er vindt geen uitkering plaats indien het ongeval dat u of de verzekerde is overkomen het gevolg is van, of
mede is veroorzaakt door:
a. een ziekelijke toestand die is veroorzaakt door besmetting met ziekteverwekkers, met uitzondering van
hetgeen genoemd in sub 1.22 lid b;
b. overmatig gebruik of misbruik van alcohol door verzekerde. Hiervan is in ieder geval sprake indien bij
een verzekerde overkomen ongeval zijn bloedalcoholgehalte en/of zijn ademalcoholgehalte hoger is dan
wettelijk toegestaan. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van de verzekerde om mee te werken aan
een bloed-, adem- of urinetest;
c. gebruik van geneesmiddelen , bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen door de
verzekerde, tenzij het gebruik overeenkomt met het voorschrift dat een arts heeft verstrekt en de
verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden. Hiermee wordt gelijkgesteld het weigeren van
de verzekerde om mee te werken aan een bloed-, adem- of urinetest
d. het (mede)plegen van een misdrijf door u en/of verzekerde(n);
e. opzet, grove schuld of met goedvinden van u en/of verzekerde(n) of van een bij de uitkering
belanghebbende;
f.
een waagstuk waarbij u en/of verzekerde(n) zijn lichaam of leven op roekeloze wijze in gevaar heeft
gebracht, tenzij het een ongeval betrof bij zijn poging tot redding van mens, dier of zaken tot afwending
van een dreigend gevaar;
g. zelfdoding of een poging daartoe;
h. een klop- of vechtpartij waaraan u en/of verzekerde(n) deelnam, tenzij hij kan aantonen dat dit ongeval
het gevolg is van rechtmatige zelfverdediging. Deze uitsluiting geldt niet voor kinderen jonger dan 14
jaar;
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i.
j.
k.

l.

watersportbeoefening waarvoor betaling wordt ontvangen;
voorbereidingen van en deelneming aan snelheidswedstrijden of recordpogingen met uw/een boot;
psychisch letsel
- er vindt geen uitkering plaats bij verlies van de geestelijke of kennende vermogens. Deze uitsluiting
geldt niet als dit verlies, volgens algemeen aanvaarde neurologische opvattingen, is veroorzaakt door
aantoonbaar grove organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel;
- ook vindt er geen uitkering plaats bij geheel of gedeeltelijk functieverlies of geheel of gedeeltelijke
onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens, indien en voor zover dit functieverlies
of deze onbruikbaarheid het gevolg is van psychische stoornissen;
door cosmetische afwijkingen
er vindt geen uitkering plaats op grond van cosmetische afwijkingen.

5. Verplichtingen
5.1

5.2

Uw verplichtingen
Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan
heeft u geen recht op hulp of vergoeding van schade en kosten.
Maatregelen om schade en diefstal te voorkomen
a. Goedgekeurde sloten
De door u gebruikte sloten en andere beveiligingsmiddelen moeten door ons goedgekeurd zijn.
b. Buitenboordmotor
Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met knevels dient uw buitenboordmotor beveiligd te zijn met
een goedgekeurd buitenboordmotorslot. U moet de aankoopnota en sleutelnummer van het goedgekeurde
buitenboordmotorslot op ons verzoek overleggen. Als uw buitenboordmotor is gemonteerd met bouten
door de spiegel dient uw buitenboordmotor beveiligd te zijn met een goedgekeurd moerslot.
c. Boottrailer met of zonder boot
Uw boottrailer moet beveiligd zijn met een goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens
een korte stop is alleen een goedgekeurd disselslot vereist. Dit geldt ook als uw boot op een niet
meeverzekerde boottrailer wordt geplaatst.
d. Staartstuk (hekdrive)
Het staartstuk van uw hekdrive moet beveiligd zijn met een goedgekeurd staartstukslot/moerslot.
e. Volgboten en open boten
Volgboten en open boten moeten beveiligd zijn met een goedgekeurde ketting/kabel met een goedgekeurd
slot.
f. Losse zaken en apparatuur
Bij het verlaten van uw boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte
opgeborgen worden.
Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij
dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.
g. LPG-installatie
U moet ons van tevoren meedelen als u tijdens de looptijd van uw verzekering een LPG-installatie op uw
boot wilt installeren.
h. Gasinstallatie
Als er een gasinstallatie aan boord is, bent u verplicht de gasslangen voor de hierop vermelde einddatum
te vervangen.
i.
Bevriezing
U moet uw boot voldoende beschermen tegen bevriezing.
j.
Brandblusser
Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser van minimaal 2 kg
aanwezig zijn.
k. Automatisch brandblusapparaat
Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk moet een
automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
l.
Vonkvrije afzuigventilator
Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije
afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
m. Meerlijnen
Uw boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
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5.3

Verzekerde is verplicht na een ongeval
Zodra u en/of verzekerde kennis dragen van een gebeurtenis, die voor ons tot een verplichting tot uitkering kan
leiden, bent u en/of verzekerde verplicht:
a. de gedragsregels te volgen zoals genoemd in de ‘Algemene voorwaarden model HKA sub 8. ‘Wat
te doen bij schade’;
b. zich te onthouden van iedere toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van een verplichting
tot schadevergoeding afgeleid kan worden;
c. in geval van (poging tot) diefstal, verduistering of vermissing van uw boot, boottrailer of inboedel zo
spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan te overleggen aan ons;
d. zich akkoord te verklaren met het registreren van vermissing in het betreffende register bij de Stichting
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV);
e. de aanwijzingen van ons, onze deskundigen of SOS International op te volgen.

5.4

Verplichting ongevallen opvarenden
Melding na ongeval
a. Overlijden
Ingeval van overlijden van de verzekerde door een ongeval bent u of de begunstigde(n) verplicht ons
hiervan tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie, bij voorkeur elektronisch, telefonisch of
via de fax, in kennis te stellen.
b. Blijvende invaliditeit
Ingeval van blijvende invaliditeit van de verzekerde bent u verplicht ons zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van het ongeval, waaruit een recht op uitkering wegens
blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan.
Indien de aangifte later plaatsvindt, doch voordat 5 jaar na de ongevaldatum is verstreken, behoudt de
verzekerde recht op uitkering mits hij kan aantonen dat:
1. het (functie)verlies of de onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens uitsluitend
het gevolg is van een ongeval;
2. de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of
geestesgesteldheid vergroot zijn;
3. de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd;
4. de aangifte achterwege is gebleven ten gevolge van buitengewone omstandigheden.
c. Verzekerde is verplicht
De verzekerde is na een ongeval verplicht:
1. zich direct onder behandeling van een bevoegde arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn
herstel te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen;
2. zich desgevraagd op kosten van ons door een door ons aan te wijzen bevoegde arts of andere
deskundige te laten onderzoeken en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken; dit
onderzoek vindt plaats in Nederland, tenzij de verzekerde in het buitenland is opgenomen in een
ziekenhuis;
3. zich desgevraagd voor onderzoek te laten opnemen in een door ons aan te wijzen ziekenhuis of
andere medische inrichting;
4. alle door ons nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan ons of aan
door ons aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te
verlenen;
5. geen feiten of omstandigheden die voor de vaststelling van de mate van invaliditeit van belang zijn,
te verzwijgen dan wel onjuist of onvolledig weer te geven;
6. ons terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel;
7. ons tijdig op de hoogte te stellen bij verandering van woon- of verblijfplaats;
8. zich te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van ons kunnen worden geschaad.
d. U en de begunstigde
U en de begunstigde:
1. zijn gehouden de in sub 5.3.c lid 4, 5, 6, 7 en 8 genoemde verplichtingen na te komen voor zover de
verzekerde daaraan niet heeft voldaan of heeft kunnen voldoen en voor zover dit in hun vermogen
ligt;
2. zijn in geval van overlijden van de verzekerde verplicht ons in staat te stellen de oorzaak van het
overlijden vast te stellen.
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De verzekering geeft geen dekking indien u of de verzekerde één of meer van bovengenoemde verplichtingen
niet is nagekomen en voor zover daardoor de belangen van ons zijn geschaad. Hiervan is geen sprake in geval
van een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij alleen erkenning van feiten.

6. Schaderegeling
6.1

Schadevaststelling
U bent verplicht ons in de gelegenheid te stellen de schade vast te stellen alvorens met de reparatie een
aanvang wordt gemaakt. De schadevaststelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ‘Algemene
voorwaarden model HKA sub 8. ‘Wat te doen bij schade’ en sub 9 ‘ Schadevaststelling’.

6.2

Bij schade ons bellen
Indien u schade heeft, dient u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij in onderling overleg kunnen bepalen of
er wel/niet een expert dient te worden ingeschakeld.
Noodreparatie
U bent bevoegd een noodreparatie (waaronder te verstaan een tijdelijke eenvoudige voorziening) tot een
maximum van € 500,-- per gebeurtenis te laten verrichten indien de beschadiging van dien aard is dat verder
varen en/of rijden onmogelijk is of gevaar oplevert voor het (vaar)verkeer of uw boot en/of boottrailer zelf,
mits u ons daarvan in kennis stelt en een gespecificeerde nota overlegt.

6.3

6.4

Keuze schaderegeling
Wij belasten ons met het naar eigen inzicht regelen van de schade. Wij hebben het recht benadeelden
rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Daarbij zullen wij rekening houden met
uw belangen.

6.5

Niet-verzekerde kosten en hulp terugbetalen
Als u van ons of de hulpcentrale een vergoeding of hulp heeft gekregen die niet onder de verzekering valt,
dient u deze vergoeding of de kosten van hulp aan ons terug te betalen.

6.6

Afstand van verhaalsrecht
Wij doen afstand van ons verhaalsrecht, die wij door betaling van de schade krijgen op degene die:
a. door u is gemachtigd uw boot en/of boottrailer te gebruiken, behalve als de schade te wijten is aan opzet
van de gemachtigde;
b. op verzoek of in opdracht van u en/of verzekerden uw boottrailer met de boot met een motorrijtuig
voorttrok.

7. Omvang van de schadevergoeding
7.1

Waarde van de boot
Wij stellen de waarde van uw boot en/of volgboot vast als in het schema hierna aangegeven.
a.

U heeft een nieuwe werfgebouwde boot

Moment direct voor de schade:
1e t/m 12e maand na de dag van aflevering
van de boot aan u
Vanaf de 13e maand na de dag van aflevering
van de boot aan u
b.

Dan is de waarde van uw boot:
de nieuwwaarde tot 100% van het verzekerde bedrag
de dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag

Op uw polisblad staat 3 jaar nieuwwaarde

Moment direct voor de schade:
1e t/m 36e maand na de dag van aflevering
van de boot aan u
Vanaf 37e maand na de dag van aflevering
van de boot aan u
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c.

Op uw polisblad staat 3 jaar vaste waarde

Moment direct voor de schade:
1e t/m 36e maand na de datum op uw
polisblad
Vanaf de 37e maand na de datum op uw
polisblad

d.

Dan is de waarde van uw boot:
het verzekerde bedrag
de dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag

Op uw polisblad staat vaste taxatie volgens artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

Moment direct voor de schade:
1e t/m 36e maand na de taxatiedatum op uw
polisblad
Vanaf de 37e maand na de taxatiedatum op
uw polisblad

Dan is de waarde van uw boot:
de getaxeerde waarde
als er geen taxatie plaats vindt:
de dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag

In alle overige gevallen is de waarde van uw boot de dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag.
7.2

Vaststellen van de waarde van de buitenboordmotor
Wij stellen de waarde van de buitenboordmotor als volgt vast:
Moment direct voor de schade:
Het eerste jaar (na 31 december van het
bouwjaar van de buitenboordmotor)
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar
6e jaar
7e jaar
8e jaar
9e jaar
10e jaar
11e jaar
12e jaar
13e jaar
14e jaar en verder

Dan is de waarde van uw buitenboordmotor
in % van de nieuwwaarde:
100
85
77
69
62
55
50
45
40
37
33
30
27
25

Voor een buitenboordmotor
- tot en met 25 pk (18,4 kW) en
- die niet ouder is dan 3 jaar en
- waarvan u de eerste eigenaar bent,
geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening van de vergoeding. Dit geldt voor de eerste 3 jaar na
31 december van het bouwjaar. Na de eerste 3 jaar geldt de afschrijving zoals in bovenstaande tabel is
aangegeven.
7.3

Vaststelling van de waarde van uw boottrailer
Indien uw boottrailer is meeverzekerd, krijgt u bij schade een vergoeding op basis van dagwaarde tot maximaal
het verzekerde bedrag.

7.4

Vaststelling van de waarde van de inboedel
U krijgt een vergoeding op basis van de nieuwwaarde. Is uw inboedel minder waard dan 40% van de
nieuwwaarde, dan vergoeden wij de schade op basis van de dagwaarde. Als u de waarde en de ouderdom van
de inboedel niet kunt aantonen, zullen wij een geschatte dagwaarde vergoeden.
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7.5

Reparatie
Wij vergoeden, tot maximaal het verzekerd bedrag, de reparatiekosten tot maximaal het verschil in waarde van
uw boot en/of boottrailer onmiddellijk vóór en na de schadegebeurtenis.
Bij vervanging passen wij een aftrek toe op de vervangingskosten wegens slijtage of veroudering van het
vervangen onderdeel. Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw boot en/of boottrailer op basis van nieuwwaarde,
vaste taxatie of vaste waarde is verzekerd, zal deze aftrek alleen worden toegepast voor schade aan buiskappen,
(dek)zeilen en tuigage.
Indien de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil onmiddellijk vóór en na de schadegebeurtenis is er
sprake van totaal verlies.
Van totaal verlies is ook sprake, indien de reparatiekosten, vermeerderd met de waarde van de restanten, de
waarde volgens sub 7.1 of 7.2, te boven gaan of indien de reparatiekosten ⅔ van de waarde volgens sub 7.1 of
7.2 overtreffen.

7.6

Totaal verlies
a. In geval van algehele vernietiging van uw boot en/of boottrailer of indien de waarde van uw boot en/of
boottrailer onmiddellijk vóór de schadegebeurtenis verminderd met de waarde na de schadegebeurtenis
door de reparatiekosten wordt overtroffen, zoals bepaald in sub 7.5, vergoeden wij de waarde van uw
boot en/of boottrailer vóór de schadegebeurtenis, zoals vastgesteld onder sub 7.1 of 7.2, verminderd met
de waarde na de schadegebeurtenis tot maximaal het verzekerde bedrag.
b. Bij schadevergoeding in geval van totaal verlies (zowel technisch als economisch) van uw boot en/of
boottrailer, behouden wij ons het recht voor het restant over te dragen aan een door ons aan te wijzen
partij. De uitkering van de schadepenningen vindt niet eerder plaats dan nadat u alle delen van het bij uw
boot en/of boottrailer behorende kenteken- of registratiebewijs en het overschrijvingsbewijs (als die zijn
afgegeven voor uw boot en/of boottrailer) en de sleutels aan ons heeft overgedragen. Als u dit met onze
deskundige heeft afgesproken, kunt u de restanten ook zelf houden. U krijgt dan geen vergoeding voor de
restanten.

7.7

Diefstal
In geval van diefstal, verduistering of vermissing vergoeden wij de waarde van uw boot en/of boottrailer op
basis van totaal verlies (7.6).
Wij mogen gedurende 30 dagen na de politie-aangifte door verzekerden en de overlegging van bewijs daarvan
aan ons afwachten of uw boot en/of boottrailer teruggevonden wordt. Mits wij direct over alle gegevens
kunnen beschikken om zodoende voldoende gelegenheid te hebben het gebruikelijke onderzoek te verrichten
en er geen onregelmatigheden uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zullen wij na verloop van deze
termijn tot vergoeding van het vastgestelde schadebedrag overgaan, tenzij aan u, vóór de afloopdatum van
voornoemde termijn, uw boot en/of boottrailer ter beschikking is gekomen.
U bent verplicht het bij uw boot en/of boottrailer behorende kenteken- of registratiebewijs en het
overschrijvingsbewijs (als die zijn afgegeven voor uw boot en/of boottrailer) en de sleutels aan ons over te
dragen en alle medewerking te verlenen aan terugvordering van uw boot en/of boottrailer.
Wordt uw boot en/of boottrailer teruggevonden binnen 30 dagen na de datum van politie-aangifte en is het
eigendom van uw boot en/of boottrailer nog niet aan ons overgedragen, dan vergoeden wij de schade aan uw
boot en/of boottrailer die is ontstaan in de tijd dat uw boot en/of boottrailer gestolen was conform het bepaalde
in sub 7.5.
Wordt uw boot en/of boottrailer teruggevonden en is het eigendom door u al aan ons overgedragen en heeft u
een vergoeding ontvangen, mag u uw boot en/of boottrailer terugnemen. U moet dan wel eerst de
schadevergoeding die wij u betaald hebben, aan ons terugbetalen. De schade aan uw boot en/of boottrailer die
is ontstaan in de tijd dat uw boot en/of boottrailer gestolen was, mag u ervan aftrekken tot het maximum zoals
bepaald in sub. 7.5.

7.8

Vergoeding reparatieschade
Wanneer er sprake is van schadevergoeding op basis van reparatiekosten, dus geen total loss, vergoeden wij de
volledige reparatie als u die binnen 6 maanden na de schadedatum laat uitvoeren. Doet u dit niet, dan hebben
wij het recht om eerst 50% van de reparatiekosten te vergoeden en het meerdere pas uit te keren nadat u de
originele herstelnota(’s) aan ons heeft toegezonden en ons de gelegenheid heeft gegeven vast te stellen dat
herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
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7.9

Schade aan de inboedel
Basis schadevergoeding
Afhankelijk van de gekozen verzekerde risico’s, vergoeden wij bij beschadiging of verlies van de inboedel de
schade op basis van nieuwwaarde.
In afwijking van bovenstaande houden wij de dagwaarde aan voor:
- zaken waarvan de dagwaarde vóór de gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde;
- zaken die anders gebruikt worden dan waarvoor zij bestemd zijn.
Bij beschadiging of diefstal van uw inboedel vergoeden wij de reparatie of de vervanging van uw inboedel tot
maximaal het verzekerde bedrag op uw polisblad.
Als reparatie niet meer mogelijk is, of als reparatie (inclusief eventuele waardevermindering) meer kost dan de
door ons vastgestelde waarden, vergoeden wij de vervanging van uw inboedel. De waarde van de restanten
trekken wij van de schadevergoeding af.
Als extra vergoeden wij, in afwijking van het bepaalde in sub 1.17 (Inboedel), schade aan:
- € 500,-- per gebeurtenis voor zich aan boord bevindende bijzondere sportuitrusting (zoals sporthengels,
waterski’s, zeilplank, wetsuits);
- € 500,-- per gebeurtenis voor zich aan boord bevindende zaken die zijn meegenomen ten behoeve van
andere activiteiten dan het varen (zoals fietsen en golfuitrusting).
Bij toepassing van deze extra vergoedingen wordt een eventueel eigen risico niet toegepast.

7.10

Diefstalpreventiemateriaal
Wordt uw diefstalpreventiemateriaal beschadigd of gestolen, vergoeden wij, overeenkomstig de gekozen
verzekerde risico’s, de reparatie- of vervangingskosten tot maximaal € 1.000,-- per gebeurtenis. Een eventueel
hoger bedrag dient te worden meeverzekerd in het verzekerde bedrag van uw boot.

7.11

Controle-inspectie
U kunt ons vragen om de reparatie van een schade te contoleren. Een door ons benoemde deskundige
onderzoekt dan of de schade goed is gerepareerd.

7.12

Voorkoming van schade
De kosten die u gemaakt heeft om direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen (bereddingskosten)
worden door ons vergoed.

7.13

Bewaking en vervoer
Bij een verzekerde gebeurtenis, overeenkomstig de gekozen verzekerde risico’s, vergoeden wij ook de
noodzakelijke kosten voor bewaking en vervoer van uw boot en/of boottrailer naar de dichtstbijzijnde
reparateur die de schade kan repareren.

7.14

Lichting en opruiming
Bij een verzekerde gebeurtenis, overeenkomstig de gekozen verzekerde risico’s, vergoeden wij ook de
noodzakelijke kosten voor lichting en opruiming van uw boot en/of boottrailer.

7.15

Huur vervangend vakantieverblijf
Deze dekking is alleen van kracht als u een boot heeft met vast kajuitschot en vaste slaapplaatsen en u uw boot
als vakantieverblijf gebruikt.
Als door een verzekerde gebeurtenis uw boot tijdens uw vakantie wordt gestolen of zodanig beschadigd, dat
deze onbewoonbaar wordt, vergoeden wij de noodzakelijke kosten voor huur van een vervangend
vakantieverblijf. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,-- per dag voor alle verzekerden samen en maximaal
€ 2.500,-- per gebeurtenis.

7.16

Aftrek verblijfskosten
Wij verminderen de vergoeding als u door de verzekerde gebeurtenis geld bespaart of terugkrijgt.
Ontvangt u van ons een vergoeding voor verblijfskosten, dan verminderen wij de vergoeding met 10 %
vanwege de kosten die u bespaart op uw normale levensonderhoud.

7.17

Extra vervoerskosten
U bent verzekerd voor de extra vervoerskosten die u moet maken in verband met een verzekerde gebeurtenis.
Wij vergoeden de kosten tot 10% van de door ons gedane vergoeding met een maximum van € 250,-- per
gebeurtenis.
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7.18

BTW
Indien op het polisblad is aangetekend dat in het verzekerde bedrag de BTW niet is begrepen, geschiedt de
vergoeding van de schade eveneens exclusief BTW.

7.19

Ongevallen opvarenden - bij overlijden
Het volle verzekerde bedrag voor overlijden wordt uitgekeerd. Indien dit van toepassing is, wordt een reeds
gedane uitkering voor blijvend invaliditeit hierop in mindering gebracht. Terugvordering van een reeds gedane
uitkering zal niet plaatsvinden.

7.20

Ongevallen opvarenden - bij blijvende invaliditeit
In geval van blijvend (functie)verlies worden aan de getroffen verzekerde de percentages conform
onderstaande tabel van het verzekerde bedrag uitgekeerd, met dien verstande dat de uitkering nooit meer dan
100% van het verzekerde bedrag zal bedragen.
Volledig (functie)verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van:
Uitkeringspercentage
Hoofd:
gezichtsvermogen van beide ogen
100
gezichtsvermogen van één oog
50
het gehoor van beide oren
75
het gehoor van één oor
35
een oorschelp
5
de neus
10
de onderkaak
50
het spraakvermogen
50
de reuk en/of smaak
20
Ledematen:
beide armen of handen
100
beide benen of voeten
100
een arm of hand en een been of voet
100
een arm tot in het schoudergewricht
80
een arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht
75
een hand tot in het polsgewricht of een arm tussen pols- en ellebooggewricht
70
een duim
25
een wijsvinger
15
ieder andere vinger
10
een been tot in het heupgewricht
80
een been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht
75
een voet tot in het enkelgewricht of een been tussen enkel- en kniegewricht
70
een grote teen
15
elke andere teen
10
Inwendig orgaan:
de milt
10
een nier
20
een long
35
Overig:
ongeneeslijke totale krankzinnigheid, of ongeneeslijke totale psychische storing
100
door hersenletsel
Bij gedeeltelijk (functie)verlies of gedeeltelijke onbruikbaarheid van de genoemde lichaamsdelen of
zintuiglijke vermogens, vastgesteld volgens algemeen aanvaarde medische maatstaven, wordt een
gedeelte van de genoemde uitkeringspercentages evenredig aan de mate van dat (functie)verlies
uitgekeerd. Gedeeltelijk verlies van de reuk, de smaak of van beide wordt niet als invaliditeit beschouwd.
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In geval van blijvend functieverlies of blijvende onbruikbaarheid van lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens
als gevolg van een letsel of een combinatie van letsels die niet als zodanig in bovenstaande tabel zijn
omschreven, is het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag gelijk aan het percentage blijvend
(functie)verlies, dat is vastgesteld volgens de maatstaven die zijn vastgelegd in de laatste uitgave van de
Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. Dit is een uitgave van de American Medical Associaton
(A.M.A.). De richtlijnen die daarin staan, worden aangevuld met richtlijnen van de Nederlandse
specialistenverenigingen. Daarbij blijven het beroep, werkzaamheden en/of hobby’s van de verzekerde
buiten beschouwing.
7.21

Vaststelling uitkeringspercentage
a.

b.

c.

Uitkeringspercentage
De mate van blijvende invaliditeit wordt uitgedrukt in een percentage, het invaliditeits- dan wel
uitkeringspercentage.
Het uitkeringspercentage zal door onze medisch adviseur worden vastgesteld zodra de toestand van de
verzekerde naar verwachting niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk 2 jaar nadat het
ongeval heeft plaatsgevonden of indien het ongeval niet binnen 90 dagen bij ons is gemeld, nadat het
ongeval is gemeld.
Invloed kunst- en hulpmiddelen
De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder
rekening te houden met na het ongeval uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Indien inwendig
kunst- of hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere (functie)verlies wel
rekening gehouden.
Bestaande gezondheidstoestand
1. Indien de gevolgen van een ongeval worden vergroot door een ziekelijke toestand of door
lichamelijke en/of geestelijke afwijkingen van de verzekerde die reeds voor het ongeval bestonden,
wordt er niet meer uitgekeerd dan er zou zijn uitgekeerd indien eenzelfde ongeval een persoon
zonder een zodanige ziekte of afwijking zou zijn overkomen.
2. Het onder 1 bepaalde is niet van toepassing indien de bedoelde omstandigheden uitsluitend en
rechtstreeks een gevolg zijn van een eerder ongeval dat de verzekerde is overkomen tijdens de
geldigheidsduur van deze verzekering.
3. Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door ons
geen uitkering verleend.
4. Als al vóór een ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt
de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd.

8. Uitkering
8.1

Uitbetaling
De schadevergoeding wordt door ons voldaan binnen 7 dagen nadat wij alle noodzakelijke gegevens hebben
ontvangen, op grond waarvan wij kunnen concluderen dat er sprake is van een gebeurtenis, die valt onder de
dekking van deze verzekering. Indien de schade betrekking heeft op diefstal van het verzekerd object, geldt een
wachttijd van 30 dagen vanaf de dag van melding van de diefstal bij ons.

8.2

Uitbetaling bij ongevallen opvarenden
a. Overlijden
1. In geval van overlijden van de verzekerde door een ongeval keren wij het in het polisblad vermelde
bedrag bij overlijden uit.
2. Indien ten gevolge van hetzelfde ongeval reeds een uitkering wegens blijvende invaliditeit heeft
plaatsgevonden, wordt de uitkering wegens overlijden verminderd met de uitkering wegens blijvende
invaliditeit. Indien de uitkering wegens blijvende invaliditeit hoger is, vorderen wij het verschil niet
terug.
b. Blijvende invaliditeit
In het geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde door een ongeval keren wij een percentage van
het verzekerd bedrag uit. Dit percentage is gelijk aan het invaliditeitspercentage.
c. Hoogte percentage
Wij zullen de hoogte van de uitkering zo spoedig mogelijk aan u of de begunstigde meedelen.
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d.

Rentevergoeding
Als 12 maanden nadat het ongeval heeft plaatsgevonden de mate van blijvende invaliditeit nog niet is
vastgesteld, vergoeden wij over het uit te keren bedrag de wettelijke rente vanaf de 13 e maand na het
ongeval.

8.3

Uitkeringsgerechtigde
De uitkering vindt aan u plaats. Indien u bent overleden, vindt de uitkering plaats aan de rechthebbenden c.q.
erfgenamen.

8.4

Uitkeringsgerechtigde ongevallen opvarenden
De uitkering vindt aan u plaats.
Indien u bent overleden, vindt de uitkering plaats aan uw rechthebbende c.q. erfgenamen of begunstigde.
Een uitkering bij uw overlijden kan worden uitbetaald aan een begunstigde, voor zover dat mag volgens de
wet. U kunt meer dan één begunstigde benoemen. De overheid kan geen begunstigde zijn.
Wij verdubbelen de uitkering indien u en uw verzekerde partner allebei overlijden door hetzelfde ongeval of
doordat u beide overlijdt binnen 12 maanden na elkaar door verschillende ongevallen. Laat u minstens één
kind achter, dan vergoeden wij die uitkering nooit aan een begunstigde, maar alleen aan uw kind(eren).
Financiering of leasing
Indien uw boot en/of boottrailer is gefinancierd of geleased en wij zijn daarvan door de financier of
leasemaatschappij in kennis gesteld, zal de schadevergoeding plaatsvinden aan de financier of
leasemaatschappij. Wij voldoen hiermee dan tevens aan onze verplichtingen tegenover u.

8.5

8.6

Overdracht bij algeheel verlies
a. Indien er sprake is van totale vernietiging of verlies van uw boot en/of boottrailer, zullen wij niet eerder
tot schadevergoeding overgaan, dan nadat (het eigendom van) uw verzekerde boot en/of boottrailer of het
restant daarvan aan ons of een door ons aan te wijzen derde is overgedragen.
b. U bent verplicht alle delen van het bij uw verzekerde boot en/of boottrailer behorende kenteken- of
registratiebewijs en het overschrijvingsbewijs (als die zijn afgegeven voor uw boot en/of boottrailer) en de
sleutels aan ons of een door ons aan te wijzen derde te overhandigen.
c. Als u dit met onze deskundige heeft afgesproken, kunt u de restanten ook zelf houden. U krijgt dan
geen vergoeding voor de restanten.

8.7

Uitbetaling van de wettelijke rente
Wij betalen de eventuele wettelijke rente tegelijk met de uitkering.

8.8

Geen uitkering
a. Geen recht op uitkering bestaat indien u, de verzekerde of de rechthebbende een of meer van de in subs
5.2, 5.3 en 5.4 genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van ons heeft
geschaad.
b. Elk recht op uitkering vervalt indien u, de verzekerde of de rechthebbende ten aanzien van een ongeval
opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt.

9. Premie
9.1

Premieberekening
a. De premie van deze verzekering wordt mede vastgesteld op grond van:
1. het merk, soort boot, aankoopprijs/nieuwwaarde en aankoopjaar;
2. gekozen verzekeringsvorm en dekkingsuitbreidingen;
3. gekozen eigen risico;
4. eventuele verhuur.

9.2

Premierestitutie en -verrekening
Bij beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van u, betalen wij, overeenkomstig het
bepaalde in de ‘Algemene voorwaarden model HKA sub 5.4 (Tussentijdse beëindiging)’ en sub 11,
pro rata de premie onder aftrek van eventuele kosten aan u terug over de resterende termijn, waarin de
verzekering niet meer van kracht is.
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9.3

No-claim
a. De premie hangt af van uw trede op de zogenaamde no-claimladder. Heeft u geen schade, dan krijgt u het
volgende verzekeringsjaar korting op uw premie. De no-claim wordt elk jaar een trede hoger tot u de
maximale korting bereikt. Bij een schade valt u het volgende verzekeringsjaar terug op de no-claimladder.

No-claimregeling
Huidige
no-claim
Trede
0
1
2
3
4
5
6
7
8 en hoger
b.
c.
d.

e.

f.

%
korting

0
10
15
20
25
30
35
40
40

No-claimtrede in het volgende
verzekeringsjaar
Aantal schaden
na 1 schade
na 2 schaden
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
7
2

een verzekeringsjaar wordt geacht schadevrij te zijn verlopen, indien zich geen gebeurtenis heeft
voorgedaan, ter zake waarvan enige uitkering voor rekening van ons komt of zal komen;
een gewijzigd kortingspercentage geldt met ingang van het eerstvolgende verzekeringsjaar na de
datum waarop de gebeurtenis plaatsvond;
indien de invloed van een schademelding welke betrekking heeft op een voorgaand verzekeringsjaar op
een polisvervaldatum niet in de premie is verwerkt, hebben wij het recht met terugwerkende kracht de
verschuldigde premie te vorderen;
een schademelding heeft geen invloed op de korting voor schadevrij varen indien:
- het een schadegebeurtenis betreft waarvoor wij geen vergoeding uitkeren;
- wij de betaalde schade geheel – bij een uitkering op basis van nieuwwaarde dan wel vaste waarde:
de werkelijke waarde – hebben verhaald;
- het een vergoeding van kosten is zoals genoemd in sub 3.12 (hulpverlening) en sub 3.1.h (vervoer
van gewonden);
- wij de betaalde schade niet kunnen verhalen uitsluitend als gevolg van het bestaan van een
schaderegelingsakkoord met andere verzekeraars of een wet;
- het alleen expertisekosten (dat zijn de kosten van deskundigen die wij hebben aangewezen om de
schade vast te stellen) betreft;
- het met onze toestemming gemaakte kosten betreft voor verweer tegen aanspraken;
- het uitsluitend schade betreft aan de volgboot;
- het kosten betreft die u gemaakt heeft om een direct dreigende schade te voorkomen of te beperken;
- de melding naar het oordeel van ons niet tot een uitkering zal leiden;
u mag een door ons betaalde schade inclusief de eventueel (extern) gemaakte kosten uiterlijk binnen
12 maanden na de afwikkelingsdatum terugbetalen. Deze schade heeft dan geen invloed op de jaarlijkse
vaststelling van het percentage korting of toeslag op de premie.

10. Meldingsplicht wijziging risico
Premiebepalende factoren
U bent verplicht bij wijziging van één van de premiebepalende factoren ons onmiddellijk schriftelijk dan wel mondeling
in kennis te stellen. Te denken valt hierbij onder andere aan uitbreiding uitrusting (LPG-installatie inbouwen) etc.,
nieuwe boot, uitbreiding gebruik met verhuur, ander gebruik, langdurige ligging in buitenland, verkoop boot en
verhuizing naar het buitenland.
Bovengenoemde wijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van premie en/of dekking respectievelijk voorwaarden.
Indien u zich niet houdt aan boven genoemde verplichtingen kan dit leiden tot verlies van recht op uitkering.
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11. Einde van de verzekering
Naast de in de ‘Algemene voorwaarden model HKA’ sub 5 ‘Einde van de verzekering’ opgenomen reden van
beëindiging, gelden voor deze bootverzekering onderstaande bepalingen.
De verzekering eindigt:
a. indien uw boot een vaste ligplaats buiten Nederland krijgt;
b. indien uw boot wordt gebruikt voor andere doeleinden dan aan ons is opgegeven.
Wanneer één van deze omstandigheden zich voordoet, bent u respectievelijk zijn de erfgenamen verplicht ons hierover
binnen 8 dagen in te lichten en zal de verzekering in die gevallen eindigen op de datum waarop de mededeling aan ons
is gedaan.

Bijzondere voorwaarden – Model HKA Bootverzekering

26

