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Verschillen Boot

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarden:

Vernieuwd Voordeelpakket 2021-01

Voordeelpakket 2019-01

Verzekerd bedrag Aansprakelijkheid

€ 5.000.000

€ 2.000.000

Dekkingsgebied

De dekkingsgebieden zijn niet veranderd maar duidelijker
omschreven:
- Nederland (standaard):
- alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
- op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
- met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en
Sint Eustatius.
- Europa (optioneel):
- op alle rivieren en binnenwateren van het Europese
vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
- op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese
vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
- Zeevaart (optioneel):
- alle Europese rivieren en binnenwateren van het Europese
vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
- op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese
vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
- op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L.,
15°W.L. en 45°N.B.

- Er is geen dekking die uitsluitend voor Nederland geldt
- Europa tot 10 mijlen uit de kust
- Zeevaart zelfde coördinaten maar beperkt tot 8 weken, er
geldt een beperking van 8 weken voor verblijfsduur in het
buitenland

Dekking

Schade aan andere eigen boten

Niet mogelijk

Vergoeding

Vervoer van gewonden

Geen vergoeding

Uitsluitingen

Wedstrijden

Niet uitgesloten

No-claimladder

8 treden, maximale korting 40% (8 of meer schadevrije jaren)

7 treden, maximale korting 40% (6 of meer schadevrije jaren)

Dekking Casco Beperkt

-

De Bootverzekering uit oude Voordeelpakket heeft niet de
dekking Casco Beperkt

Vergoedingen Casco Beperkt

- Uitvoeren noodreparatie tot € 350

De Bootverzekering uit oude Voordeelpakket heeft niet de
dekking Casco Beperkt

Uitsluitingen Casco Beperkt

- Wedstrijden
- Geen vergoeding waardevermindering of andere gevolgschade
- Beperking dekking als de boot een vaste ligplaats heeft in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden of Haarlem

De Bootverzekering uit oude Voordeelpakket heeft niet de
dekking Casco Beperkt

Diefstal/joyvaren
Lichten, bergen, opruimen boot
Schade door vervoer van gewonden
Diefstalpreventiemateriaal is tot € 1.000 meeverzekerd
Duidelijke afschrijvingstabel voor buitenboordmotoren
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Dekking Casco Allrisk

- Diefstalpreventiemateriaal is tot € 1.000 meeverzekerd
- Inboedel tot 30% van het verzekerd bedrag, met een maximum
van € 35.000

- Spullen tot 20% van verzekerd bedrag (uitbreiding tegen
meerpremie mogelijk)

Vergoedingen Casco Allrisk

- Keuzedekkingen:
- aankoopwaarde 1 of 3 jaar voor nieuwe boten
- taxatie
- dagwaarde
- Bij niet laten repareren van de boot betalen wij 50%
van reparatiebedrag
- Duidelijke afschrijvingstabel voor buitenboordmotoren
- Vervangend vakantieverblijf € 250 per dag, maximaal € 2.500
- Uitvoeren noodreparatie tot € 350

- Geen korting op schadevergoeding bij niet repareren
- Geen afschrijvingstabel
- Vervangend vakantieverblijf € 125 per dag, maximaal € 1.500

Uitsluitingen Casco Allrisk

- Wedstrijden
- Geen vergoeding waardevermindering of andere gevolgschade
- Beperking dekking als de boot een vaste ligplaats heeft in
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden of Haarlem

- Geen uitsluiting voor wedstrijden
- Gasinstallatie, boten met LPG-motoren verzekeren wij niet
- Kent alleen een uitsluiting als de ligplaats Amsterdam
Rotterdam, Den Haag of Utrecht is

Keuzedekking Schadeverzekering Opvarenden

- Ongeval tijdens het varen met de boot
- Ongeval in de nabijheid van de boot, bijvoorbeeld tijdens
in - of uitstappen

- Niet mogelijk

