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Verschillen Boot

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

VVP Boot

Europeesche Boot

Mogelijke
(keuze)dekkingen

-

WA (verplicht)
Hulpverlening (standaard)
WA – Casco Beperkt
WA – Casco Allrisk
Volgboot standaard meeverzekerd op Casco Beperkt en Casco Allrisk tot 10 pk
tot € 5000
- Vaargebied: Nederland, Europa, Zeevaart
- Schadeverzekering Opvarenden optioneel

-

WA
WA - Brand
WA - Diefstal
WA - Brand/Diefstal
WA - Casco
WA - Casco+
Vaargebied
Volgboot idem
Trailer mee te verzekeren
Ongevallen opvarenden
Geen schadeverzekering opvarenden
Rechtsbijstand
Verhuur (particulier)
Hulpverlening

Eigen gebrek

- Omschrijving eigen gebrek verduidelijkt. Schade bestaande in eigen gebrek zelf
als ook de gevolgschade door eigen gebrek is meeverzekerd bij Casco Allrisk. Dit
geldt voor boten tot 25 jaar oud en scheepsmotor tot 5 jaar oud. Slechte kwaliteit
valt niet meer onder de definitie van eigen gebrek. Onder eigen gebrek worden in
deze voorwaarden tevens geen ontwerp-, constructie- of bouwfouten begrepen.
- Gevolgen eigen gebrek zijn altijd meeverzekerd. Bij eigen gebrek schade met
boten ouder dan 25 jaar en scheepsmotor is alleen de gevolgschade verzekerd als
dit resulteert in brand, ontploffing, zelfontbranding, zinken, en aanvaring met een
andere boot of object.

- Schade bestaande in eigen gebrek zelf mee te verzekeren bij casco+
- Gevolgen eigen gebrek zijn altijd meeverzekerd

Vaarbewijs schipper

Ja

Ja

VVP Boot

Europeesche Boot

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.

- N
 ederland (optioneel): alle rivieren en binnenwateren Nederland inclusief 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust m.u.v. de gemeenten Saba, Bonaire en St. Eustacius
- Europa (standaard): alle rivieren en binnenwateren Europa inclusief 15 zeemijlen uit
de kust van Europese landen
- Zeevaart (optioneel): gebied dat wordt begrensd tot 63° N.B., 25° O.L., 15° W.L. en
45° N.B.
- Zeevaart plus(optioneel): gebied dat wordt begrensd tot 63° N.B., 30° O.L., 15°
W.L. en 35° N.B., m.u.v. straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord-Afrika m.u.v.
Straat van Gibraltar

Dekkingsperiode

Jaar (let op: beperking dekkingsgebied bij de keuze Zeevaart)

Jaar

Verzekerde bedragen WA € 5.000.000

€ 5.000.000

Hulpverlening
- Bij uitval schipper

Nee

Ja

- Vervangende boot

Nee

Ja (niet gratis bij WA)

- Verblijfskosten

Nee

Bij WA-Casco: max € 125 per dag, maximaal € 1.250
Bij WA-Casco+: max € 250 per dag, maximaal €2.500

Pechhulp

Bij pech langs de wal of in geval van noodsitutie op open water

Nee, wel zijn sleepkosten of monteurskosten verzekerd na een verzekerde gebeurtenis (eigen gebrek motor < 5 jaar)

No-claimladder

Ja

Ja

- Maximale trede/korting Trede: 8. Korting: 40%.

Trede: 8. Korting: 40%.

VVP Boot
Trede ≥ 8. 1 schade: 1 trede terugval. ≥ 2 schaden: 6 trede terugval.
Trede 7. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 7 trede terugval.
Trede 6. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 6 trede terugval.
Trede 5. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 5 trede terugval.
Trede 4. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 4 trede terugval.
Trede 3. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 3 trede terugval.
Trede 2. 1 schade: 2 trede terugval. ≥ 2 schaden: 2 trede terugval.
Trede 1. 1 schade: 1 trede terugval. ≥ 2 schaden: 1 trede terugval.

Europeesche Boot

- Terugval

-

- No-blameregeling bij
WA en Casco ?
(geen schuld = geen
terugval)

Ja

Ja
No-claimbescherming: minstens 2 jaar maximale no-claimkorting, dan geen terugval
na eerste schadeclaim

Eigen risico Casco

Afhankelijk van type boot en waarde. Ook vrijwillig te verhogen.

Afhankelijk van dagwaarde = standaard eigen risico. Het minimum eigen risico is
€ 125.

- Standaard eigen risico

-

-

- Extra eigen risico

Alleen mogelijk bij WA-Casco Allrisk.
Vrijwillige eigen risico’s met premiekorting:
- € 150
- € 250
- € 500
- € 1.000
- € 1.500
- € 2.000
Beeld-, geluids- en navigatieapparatuur altijd een maximum van €500

Bij WA-Casco of WA-Casco+
Vrijwillige eigen risico’s met premiekorting:
- € 125
- € 250
- € 500
- € 1.000
- € 1.500
- € 2.000

- Trailer / Volgboot

Te verzekeren op losse verzekering, minimale premie € 50

€ 50

Tot en met € 200.000: € 150
van € 200.001 tot € 300.000: € 300
van € 300.001 tot € 400.000: € 400
van € 400.001 tot € 500.000: € 500

-

Trede ≥ 8. 1 schade: 1 trede terugval. ≥ 2 schaden: 6 trede terugval.
Trede 7. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 7 trede terugval.
Trede 6. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 6 trede terugval.
Trede 5. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 5 trede terugval.
Trede 4. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 4 trede terugval.
Trede 3. 1 schade: 3 trede terugval. ≥ 2 schaden: 3 trede terugval.
Trede 2. 1 schade: 2 trede terugval. ≥ 2 schaden: 2 trede terugval.
Trede 1. 1 schade: 1 trede terugval. ≥ 2 schaden: 1 trede terugval.

tot en met € 200.000 : € 125
vanaf € 200.001 tot € 300.000 : € 300
vanaf € 300.001 tot € 400.000 : € 400
vanaf € 400.001 tot € 500.000 : € 500
vanaf € 500.001 tot € 600.000 : € 600
vanaf € 600.001 tot € 700.000 : € 700
vanaf € 700.001 tot € 800.000 : € 800
vanaf € 800.001 tot € 900.000 : € 900
vanaf € 900.001 tot € 1.000.000 : € 1.000

VVP Boot

Europeesche Boot

Nieuwwaarderegeling

Aankoopwaarderegeling alleen mogelijk voor nieuwe boten

Alleen voor nieuwe boten

- Standaard

1 jaar

1 jaar.
Geen nieuwwaarde/vaste taxatie/vaste waarde mogelijk tijdens aanbouw

- Uitbreiding mogelijk?

Ja, 3 jaar

Ja, 3 jaar; 5% toeslag, 10% overwaardedekking

- Standaard

Dagwaarde

Standaard dagwaarde

- Uitbreiding mogelijk?

Ja:
- 1 jaar met 5% toeslag, of
- 3 jaar met 15% toeslag

- Ja, 3 jaar met 2,5% toeslag
- Bij partiële schade geen aftrek nieuw voor oud m.u.v. buiskappen, (dek)zeilen en
tuigage

- Beperking/grens volgens de voorwaarden

Alleen bij WA-Casco Allrisk
(bij vaste taxatie: de geldigheidsduur van een taxatierapport is 36 maanden.)

Geen nieuwwaarde/vaste taxatie/vaste waarde mogelijk tijdens aanbouw.
(bij vaste taxatie: de geldigheidsduur van een taxatierapport is 36 maanden.)

- Ligplaats buiten
Nederland

Nee, de dekking eindigt op de dag dat de boot een vaste ligplaats in het buitenland
krijgt

Ja (op verzoek)

- Aaneengesloten
periode in buitenland

Geen maximum indien geen vaste ligplaats buiten Nederland. Let op: maximering bij
zeevaart dekking.

Geen maximum indien geen vaste ligplaats buiten Nederland. Geen werelddekking,
wel supergroot vierkant mogelijk met ligplaats Europa

Preventiemateriaal

Is gratis meeverzekerd tot € 1000 bij (Beperkt) Casco

Is gratis meeverzekerd tot:
- € 500 bij WA-Brand/Diefstal
- € 750 bij WA-Casco
- € 1.000 bij WA-Casco+

Trailer

Te verzekeren op losse verzekering

Alleen in combinatie met WA-Casco of WA-Casco+
Eigen risico is standaard €50
Vergoeding op basis van Dagwaarde

Inboedel

In deze voorwaarden worden spullen voortaan omschreven als inboedel.
Bij WA-Casco en WA-Casco+ is inboedel tot 30% van de verzekerde waarde gratis
Inboedel is tot 30% van de verzekerde waarde van de boot gratis meeverzekerd bij de meeverzekerd met een maximum van €35.000
dekking Casco Allrisk. Met een maximum van € 35.000. Inboedel is niet verzekerd bij Verhoging inboedel is mogelijk tegen toeslag
de dekking Casco Beperkt.

Aankoopwaarde/
Vaste waarderegeling

Extra’s

In de voorwaarden wordt verwezen naar een afschrijvingenlijst op www.asr.nl

VVP Boot

Europeesche Boot

Aanbouw

Nee

Wel mogelijk ook bij refits en verbouw
- < €50.000. 6 promille (minimale premie €125)
- > €50.000 - < €350.000. 5 promille (minimale premie €250)

Particuliere verhuur

Nee

Is mogelijk na akkoord:
- €500 extra eigen risico
- €50% premietoeslag
- Niet voor speedboten

Ongevallen
opvarenden

Geen ongevallen opvarendendekking, wel een optionele Schadeverzekering
Opvarenden mogelijk. Verzekerd bedrag is € 1.000.000.

- €
 25.000 jaarpremie € 10
A: € 10.000 B: € 15.000 D: € 1.500
- € 50.000 jaarpremie € 20
A: € 20.000 B: € 30.000 D: € 1.500
- € 75.000 jaarpremie € 30
A: € 30.000 B: € 45.000 D: € 1.500

Rechtsbijstand Boot

Is geen losse dekking, wij verlenen wel rechtsbijstand als het op ons verzoek gebeurt

Optioneel mee te verzekeren € 15 premie. Complete Rechtsbijstand.

- Dekkingsvarianten

Niet van toepassing

Juridisch meningsverschil.
- Buiten Nederland: toegebrachte schade, tegen klant aangespannen strafzaak en
sleep-of reparatieovereenkomst.

