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Verschillen Boot

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en oude voorwaarde:
2021-01

2016-01

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 – Casco Beperkt
WA – Casco Allrisk
Volgboot standaard meeverzekerd op Casco Beperkt en Casco Allrisk tot 10 pk
Vaargebied: Nederland, Europa, Zeevaart
Schadeverzekering Opvarenden optioneel
Hulpverlening optioneel

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.

- Omschrijving eigen gebrek is in deze voorwaarden niet juist. Schade door eigen
gebrek is verzekerd. Onderscheid tussen eigen gebrek zelf en gevolgschade is
niet duidelijk. Er is geen maximum gesteld aan bouwjaar van de boot. Voor de
scheepsmotor geldt een maximum ouderdom van 5 jaar.
- Definitie eigen gebrek is te ruim: ook slechte kwaliteit valt daar nu onder.

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.

- Nederland (standaard): alle rivieren en binnenwateren Nederland inclusief 5 zeemijlen
uit de Nederlandse kust met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en
St. Eustatius.
- Europa (optioneel): tot 15 zeemijlen uit de kust van Europese landen.
- Zeevaart (optioneel): hetzelfde als dekking Europa. En van 1 april tot 1 november
ook het vaargebied dat wordt begrensd door 63° N.B., 25° O.L., 15° W.L. en 45°
N.B.

2021-01

2016-01

Hulpverlening
- Uitval schipper

Nee

Ja, alleen bij WA-Casco Allrisk.

- Verblijfkosten

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

Nee

-

Afhankelijk van type, waarde en snelheid boot.
Afkopen van het standaard eigen risico is niet mogelijk.

Eigen risico Casco
- Standaard eigen risico

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

Bij gevolmachtigd agenten is een hoger maximaal verzekerd bedrag mogelijk:
- van € 500.001 tot € 600.000: € 600
- van € 600.001 tot € 700.000: € 700
- van € 700.001 tot € 750.000: € 800
Afkopen van het standaard eigen risico is niet mogelijk.
- Extra eigen risico

Alleen mogelijk bij WA-Casco Allrisk.
Vrijwillige eigen risico’s met premiekorting:
- € 150
- € 250
- € 500
- € 1.000
- € 1.500
- € 2.000

- € 150
- € 250
- € 500
Beeld-, geluids -en navigatieapparatuur altijd een maximum van € 500.

Nieuwwaarderegeling

Alleen voor nieuwe boten.

Voertuigenkortings
regeling

Overnemen schadevrije jaren van de eerste boot op een tweede en derde boot
mogelijk.

Niet van toepassing

Inboedel

In deze voorwaarden wordt spullen voortaan omschreven als inboedel.
Inboedel is tot 30% van de verzekerde waarde van de boot gratis meeverzekerd
bij de dekking Casco Allrisk. Met een maximum van € 35.000. Inboedel is niet
verzekerd bij de dekking Casco Beperkt.

In deze voorwaarden wordt inboedel omschreven als spullen.
Tot 20% van de verzekerde waarde van de boot gratis meeverzekerd bij de dekking
Casco Beperkt en Casco Allrisk.
Geen afschrijvingenlijst.

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

Affectieschade wel verzekerd.

Affectieschade niet verzekerd.

2021-01
Acceptatielimieten

Tariefstructuur

2016-01

Binnenboord benzinemotoren: 375 pk
Binnenboord dieselmotoren: 600 pk

Binnenboord benzinemotoren: 200 pk
Binnenboord dieselmotoren: 300 pk

- Cascowaarde boot maximaal € 500.000 en bij gevolmachtigd agenten uitloop tot
maximaal € 750.000.

- Cascowaarde boot € 300.000.

Vereenvoudiging tariefstructuur door hanteren van 4 specifieke risicogroepen:
- Boten met een diesel-/elektrabinnenboordmotor.
- Boten met een benzine-/LPG-binnenboordmotor.
- Boten met een benzine-/elektra-aanhangmotor < 35 pk of zonder motor
(of gelijk aan 35 pk).
- Boten met een aanhangmotor > 35 pk en alle rubberboten.

Tarief wordt bepaald door groot aantal premiefactoren.

