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1
Begripsomschrijvingen
In de polrs en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Europeesche: Europeesche Verzekenng Maatschappij N.V.
SOS International: B V. Nederlandse
Hulpverlenrngsorganrsatie SOS International
1.2
boothulp: organrsatre van hulp door SOS International
1.3
verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met de Europeesche
1.4
verzekerde: de verzekeringnemer
en/of degene die met toestemmrng van de verzekeringnemer
1.5
gebrurk maakt van de boot
premie: premie. kosten en assurantiebelastrng
1.6
1.7
uitkering: vergoedrng van schaden, kosten of verliezen
boot: de In de polis omschreven boot met:
1.8
1.8.1
de scheepsutrustlng
1.8.2
de gemonteerde accessoires
de in de polis omschreven motorten)
1.8.3
de volgboot inclusief eventuele burtenboordmotor, als deze
IS meeverzekerd
1.8.4
1.8.5
een (gehuurd) reddrngsvlot
1.8.6
nautische apparatuur
kajuitspeedboot: een boot met een vaste kooken/of slaapgelegenheid en een Ingebouwde be
1.9
nemotor met meer dan 50
pk/36,76 kW of hekaandrIjving
open speedboot: een boot met een buitenboordmotor met meer dan 25
pk/18.38 kW of hekaan1.10
drryng of een open boot met Ingebouwde
benzrnemotor met meer dan 50 pk/36.76 kW
1.11
voortstuwingsinstallatie: de tot de mechanische voortstuwing van de boot dienende
installatretsi en
toebehoren waaronder begrepen zijn:
1.11.1 de motor met
keerkoppelrng
1.11.2 de aandnjvrng. bestaande uit schroefas en schroef
1.11.3 het Instrumentenpaneel met
bekabelrng.
1.12
originele scheepsmotor: een
nreuwe. als scheepsmotor geleverde en door de
fabnek of boten-/
motorleverancler Ingebouwde motor. Een motor
die eerder drenst heeft gedaan als
voerturg- of industriemotor en die daarna IS omgebouwd tot scheepsmotor wordt
niet als originele scheepsmotor beschouwd. Voor
zover van toepassing wordt onder originele scheepsmotor mede verstaan een burtenboordmotor
inboedel: de niet onder boot begrepen zaken, die zich aan boord bevinden dan wel trtdelrlk zl)n opge1.13
slagen aan de wal en dre behoren tot de Inboedel van de verzekerde, met uitzondering van horloges, camera’s, kostbaarheden, geld, geldswaardig papier en brillen
vervoermiddel: een personen-, kampeer- of bestelauto
voorrren van een Nederlands kenteken,
1.14
waarvan het besturen IS toegestaan met een rrjbewrts B
1.15
nieuwwaarde: het bedrag, onmiddellijk voor de schade, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe
zaken van dezelfde soort en kwalrteit
dagwaarde: de nreuwwaarde onder aftrek van een bedrag vanwege
waardevermrnderrng door ver1.16
oudering of slijtage
eigen gebrek: een ongunstige eigenschap
In of van de verzekerde zaak of enig onderdeel daarvan,
1.17
die niet hoort voor te komen In zaken van dezelfde soort
1.18
onvoldoende zorg enlof onvoldoende onderhoud: hieronder wordt onder andere verstaan’
1.18.1 het niet trtdig en niet effectief urtvoeren van onderhoud aan de verzekerde zaken
1.18.2 het niet of onvoldoende beschermen van de verzekerde zaken tegen
bevriezrng
1.18.3 het niet van boord verwrjderen of niet opbergen van losse zaken In een met een slot afgesloten rumte (Een ruimte dre IS afgesloten met een dekzerl of kurptent is geen met slot afgesloten ruimte.)
1.18.4 het niet van boord verwijderen van nautische en audiovisuele apparatuur buiten het
vaarserzoen, tenLI] dit praktisch en redelijkerwijs niet uitvoerbaar
IS
1.18.5 het zonder toezlcht achterlaten van een boottrarler, al dan niet met daarop een boot, terwrjl deze niet
IS beveiligd met een wielklem of een koppelingslot
1.186
het achterlaten van een volgboot die niet met behulp van een ketting of kabel met een deugdelIJk slot
IS beveiligd of niet is opgeborgen
In een met een slot afgesloten ruimte
1.18.7 het niet beverlrgen van een burtenboordmotor door middel van een speciaal daarvoor bestemd
burtenboordmotorslot
1.18.8 het niet zoveel mogelr)k beperken van het drefstalnsrco door bryoorbeeld direct toezicht en het toepassen van beverlrgrngen
1.18.9 het niet beveiligen van het staartstuk van een boot met
hekaandrrjvrng met een daarvoor bestemd
staartstukslot.

1.19
afgesloten ruimte: een met een slot afgesloten
behulp van een sleutel, niet kan worden betreden.
De bovengenoemde

ruimte die. anders dan door een bevoegde met

begrlppen worden In de voorwaarden cursief en vet weergegeven

2
Geldigheidsduur verzekering
2.1
De verzekenng IS geldig vanaf de in de polis vermelde Ingangsdatum.
2.2
De verzekenng is aangegaan voor de in de polls genoemde termijn; 21, zal steeds op de premevervaldatum stilzwijgend worden verlengd met het
in de polis genoemde aantal maanden.
De verzekenng eindigt,
2.3
2.3.1
uiterlijk 3 maanden voor deze datum, per een
op de premlevervaldatum. als de verzekeringnemer
aan de Europeesche gericht schrijven. de verzekering heeft opgezegd
2.3.2
zodra de verzekeringnemer zich bulten Nederland vestigt,
tenzij de boot zy- vaste ligplaats in een
Jachthaven In Nederland behoudt
2.3.3
bl] alle overgang van eigendom van of belang
bl] het verzekerde dat gepaard gaat met verlies van de
feItelijke macht daarover. De verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht binnen 8 dagen na
Iedere
-Tstandigheid die tot het einde van de verzekenng heeft geleid. daarvan mededeling te doen aan de
ropeesche
2.4
De Europeesche heeft het recht de verzekering te
bebindlgen:
2.4.1
op de premievervaldatum, als de Europeesche uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekenng
schriftelilk heeft opgezegd
2.4.2
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis.
die voor de Europeesche tot een verpllchtlng tot uitkering
kan leiden, haar ter kennis is gekomen
2.4.3
binnen 30 dagen nadat ZIJ op grond van deze verzekering een uitkering heeft verleend, dan wel heeft
afgewezen
2.4.4
binnen 30 dagen nadat haar een zodanlge risicowijziging ter kennis is gekomen dat ZI] de verzekerIng
niet wenst voort te zetten
2.4.5
als de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven
2.4.6
als de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is
premie te betalen.
2.5
De verzekering eindigt
in de In 2 4 2 tirn 2.4.5 genoemde gevallen op de
in de opzegglngsbnef
genoemde datum. De Europeesche zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen
In
acht nemen.
2.6
BIJ beëindiging van de verzekenng voor de boot eindigt de verzekenng
In zl]n geheel.
3
Geldigheidsduur dekking
3.1
De geldigheidsduur van de dekking IS gelijk aan de geldigheidsduur van de verzekering.
3.2
De dekking wordt opgeschort als de
verzekeringnemer langer dan 30 dagen na de premlevervaldaturn In gebreke IS premie te betalen. De opschorting zal terugwerken tot de premievervaldatum. De dekking
wordt hersteld 24 uur nadat de achterstallige
premie en eventuele incassokosten door de
Europeesche zl]n
tlldens de opschorting wordt geen uitkering verleend
ontvangen Voor gebeurtenissen die plaatsvinden
Y
Premie
Betaling
4.1
De verzekeringnemer

is verplicht de premie steeds bl] vooruitbetallng te voldoen

Teruggave
4.2
Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij de verzekering door de Europeesche
digd zoals IS omschreven in 2.4.2 tot en met 2.4.4

IS

beeln-

5

No-claim korting
4.3
Elk schadevrll verzekerlngsjaar geeft, bl] onveranderde voortzettlng van de verzekering,
opvolgende jaar recht op een premiekorting volgens onderstaande tabel:
Schadevrije jaren

Korting

0
1
2
3
4
5
6
7 of meer

0%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
35%

Na 1 schade wordt het
aantal verminderd tot
0
0
0
0
1
2
3
6

in het daar-

Na 2 schaden wordt het
aantal verminderd tot
0
0
0
0
0
0
0
2

4.4
Een schade heeft geen Invloed op de
no-claim korting als
4.4.1
de door de Europeesche ultgekeerde schadevergoeding niet geheel op de schuldige. niet
verzekerde zijnde, kan worden verhaald uitsluitend in verband met de wettelijke beperkingen van
zilt- aansprakelllkhp,-l
44.2
de Europeesche een uitkering In verband met boothulp SOS Internaiional(25 tot en met 291 hc
verleend
4.4.3
de Europeesche een uitkering heeft verleend voor telecommunlcatiekosten
4.4.4
de Europeesche uItsluItend een uitkering heeft verleend voor schade aan de volgboot
4.4.5
het met toestemmlng van de Europeesche gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken betreft
5
Verzekeringsgebied
5.1
De verzekering IS het hele jaar geldig binnen Europa:
5.1.1
op alle rivIeren en binnenwateren, alsmede tijdens de vaart op zee tot 10 zeemijlen
uit de kust van
de tot Europa behorende landen
5.1.2
tijdens verblyf van de boot bulten het water, inclusief het
uit het water halen en het te water laten
5.1.3
tijdens het transport over land en water met daarvoor bestemde transportmiddelen.
6
Algemene uitsluitingen
6.1
Geen uitkering of hulp wordt verleend als de verzekerde of belanghebbende.
6.1.1
een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelllng van zaken geeft. In dat geval vervalt het
recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waaromtrent geen onware opgave is
gedaan en/of geen verkeerde voorstelllng van zaken IS gegeven
6.1.2
nalatig IS in de vervullIng van enige krachtens deze verzekenng op hem rustende verplichting
6.1.3
met opzet of voorwaardelllk opzet schade heeft veroorzaakt.
6.2
Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade of verlies ontstaan
terwljl de schipper of bestuurder onder zodanige Invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwel6.2.1
mend, opwekkend of soortgell)k middel verkeert, dat het besturen van de
bootlhet vervoermiddel hem door
de wet of overheid is of zou zijn verboden
6.2.2
tijdens het varen als de schipper van de
boot geen houder IS van het wettelIjk vereiste vaarbew
tenzij hl) aantoont dat er volgens alle van toepassing
zijnde regels IS gevaren
6.2.3
terwijl het verzekerde IS verhuurd of anders dan voor genoegen wordt gebruikt
6.2.4
misdrilf, of een poglng daartoe
bl] of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van een
6.3
Geen uitkering of hulp wordt verleend als schade het gevolg is van een gebeurtenis
die iin)dlrect verband houdt met molest of een atoomkernreactle.
Onder molest wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer
6.3.1
en multeri]. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
deflnltles daarvan, vormen een onderdeel van
grlffle van de Arrondlssementsde tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter
rechtbank te ‘s-Gravenhage IS gedeponeerd
kernreactle waarbl] energie vn)komt.
6.3.2
Onder atoomkernreactie wordt verstaan iedere
De uitsluitingen genoemd onder 6 1 en 6.2.3 gelden niet voor de
verzekerde die aantoont, dat de
6.4
daarin bedoelde omstandigheden
zich buiten zijn weten en tegen zijn WII hebben voorgedaan en dat hem ter
verwIlt treft.
zake van deze omstandigheden geen enkel
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7
Taakvervulling SOS International
7.1
SOS International zal haar diensten verlenen In goed overleg met de verzekerden, hun famrlreleden
of zaakwaarnemers,
binnen een redelijke termijn en voor zover
overhetdsvoorschrrften of andere externe
omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Zij IS vrij In de keuze van degenen die voor de hulpverlening worden ingeschakeld
7.2
SOS International zal namens de verzekerden of hun zaakwaarnemers in hun naam verbintenissen
aangaan.
7.3
SOS International heeft het recht vooraf de nodige frnancrele garanties te verlangen, voor zover de
kosten die voortvloeien uit de verlening van haar diensten niet door deze verzekering worden gedekt
Wanneer hieraan niet wordt voldaan, vervalt zowel de verplichting van SOS
International om de verlangde
diensten te verlenen, alsook de in verband daarmee anders bestaande dekking van de
verzekenng.
7.4
SOS International IS, behalve voor eigen tekortkomrngen en fouten, niet aansprakelitk voor schade die
een gevolg IS van fouten of tekortkomingen van derden, onverlet de eigen
aansprakelrJkherd van deze derden
8

Algemene verplichtingen

De verzekerde of belanghebbende IS verplicht,
al het redellIkerwr]s mogelijke te doen ter voorkoming,
vermindenng of beperking van schade
0.1
de Europeesche eniof SOS Internationalalle In redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en
naar waarheid gegevens te verschaffen
8.3
van iedere gebeurtenis waaruit een verplichting tot
uitkering voor de Europeesche kan ontstaan 20
spoedrg mogelrtk op een schade-aangifteformulrer mededeling te doen aan de
Europeesche. Deze melding
dient mede tot vaststelling van de schade en het recht op
uitkering
Ongevallen met dodellfke afloop dienen binnen 24 uur ter kennis te worden gebracht van SOS
International
(telefoonnummer 020-651 51 511 Deze kennisgeving dient tevens 20 spoedig mogelIJk, maar ten minste 48
uur voor de begrafenrs of de crematie. schrrftelrjk aan de Europeesche te worden bevestrgd
8.4
de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen
de originele bewijsstukken over te leggen
8.5
8.6
In geval van drefstal, loyridrng/toyvaren, vermrssrng, verdurstenng, kwaadwIllige beschadqng, doorvaren of doorrrjden na ongeval, daarvan onmIddellIjk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij de po&
tle Het schrtftelilk bewrts daarvan moet aan de Europeesche worden overgelegd
onmrddellrjk alle ter zake ontvangen brreven, dagvaardrngen en andere stukken onbeantwoord door
8.7
te zenden aan de Europeesche
8.8
alle aanspraken op vergoedrng die hrj tegenover derden heeft, tot ten hoogste de van de Europeesche
ontvangen uitkering, over te dragen aan de Europeesche, tezamen met alle bewltsstukken van deze aanspraken.
9
Algemene schaderegeling
9.1
De Europeesche IS belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door de
verzekerde verstrekte gegevens en lnlichtrngen Op verzoek van de Europeesche dient de verzekerde originele reparatrenota’s over te leggen.
9.2
De Europeesche heeft het recht zaken voor haar rekening te laten herstellen of te vervangen, als de
:chadrgde of verloren gegane zaken redelrlkerwrjs voor herstel vatbaar zrtn of vervangen kunnen worden.
/l
Door verlenrng van uitkering gaan de rechten van de verzekerden tegen derden over op de Europeesche
914
Het verzekerde zal In geen geval aan de Europeesche kunnen worden geabandonneerd.
9.5
Na schade blrjven de verzekerde bedragen gehandhaafd voor de duur van de
verzekerIng
10
Eigen risico
10.1
Per gebeurtenis geldt een eigen risico tot het In de polis genoemde bedrag. Voor
kajuitspeedboten
IS een standaard eigen RISICO van toepassing op de voortstuwingsinstallatie van f 500; (£ 226.89).
10.2
Voor de boottrailer geldt een standaard eigen rrsrco van f 1 OO,- (£ 45,381.
10.3
Als schade aan of verlres van verzekerde zaken op aansprakelqke derden kan worden verhaald, zal de
opbrengst daarvan In eerste instantie worden gebruikt ter vergoedrng van het eigen IISICO van de verzekeringnemer.
10.4
Ter zake van boothulp door SOS International, telecommunicatiekosten, hulploon, bergloon, totaal
verlles van de boot of wettelrtke aansprakelijkheid geldt geen
eigen IISICO
10.5
Als urt de polis blrtkt dat een extra eigen rrsico van toepassing IS geldt drt eigen nsrco naast het standaard eigen TISICO van 10 1

11
Dubbele verzekering
11.1
Als, zo deze verzekenng niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een uitkering op
grond van enige andere verzekenng, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening. dan IS deze verzekering pas In de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering In aanmerking komen, die het bedrag te boven gaat waarop de verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken.
De bepaling genoemd in 11 1 IS niet van toepassing op een uitkering vanwege overlijden of biltvenll.2
de rnvalrdrtert van een verzekerde.
12
Objectswijziging
boot, zal de premie over de onversAls de verzekerrng van kracht wordt gemaakt voor een andere
12.1
treken termijn worden aangewend als
premie voor deze boot.
12.2
Als de verzekenng is opgeschort, dan dient het van kracht maken van de verzekering voor een andere boot plaats te vinden binnen 24 maanden na de datum van opschorting.
13
Aanpassing premieivoorwaarden
13.1
Als de Europeesche haar tarieven eniof voorwaarden van verzekenngen van dezelfde soort herziet
en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, IS zij gerechttgd de aanpassing te vorderen van deze
verzekerrng aan die nreuwe tarreven en/of voorwaarden met Ingang van de eerstvolgende
premievervaldatum
de invoering van de wijziging. De Europeesche doet van de beoogde aanpassing mededeling aan de
verzekeringnemer Dit kan eventueel op de
premrekwrtantre gescnreden.
13.2
De verzekeringnemerwordt geacht met de aanpassing te hebben Ingestemd, tenzij de
Europeesche
schrrftelrjk bericht van weigering heeft ontvangen BIJ zulk een
binnen 30 dagen na de premrevervaldatum een
wergerrng eindigt de verzekerrng op de premrevervaldatum te 24.00 uur.
14
Terugvordering van niet-verzekerde diensten
De verzekerde IS verplicht rekeningen van de Europeesche eniof SOS International ter zake van diensten,
kosten en dergelijke waarvoor krachtens deze verzekenng geen dekking bestaat,
binnen 30 dagen na daterrng
van die rekeningen te voldoen Als deze rekeningen niet worden voldaan, kan tot Incasso worden overgegaan.
De hieraan verbonden kosten zrjn voor rekening van de verzekerde
15
Vervaltermijn van recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt
schriftelltk kenbaar gemaakt,
dan vervalt reder recht jegens de Europeesche ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van
6 maanden, tenzr] de verzekerde binnen deze termrtn schrrftelrjk reageert Deze termIjn gaat In op de dag
waarop de Europeesche drt berrcht verstuurt.
16
Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan de verzekeringnemer geschreden rechtsgeldig aan zrjn laatst brj
de Europeesche bekende adres of aan het adres van de verzekenngsadvrseur, door wiens bemiddeling deze
verzekenng loopt.
17
Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten dre voortvloeren uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan’
de directre van Europeesche Verzekeringen. Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
de Ombudsman Schadeverzekering, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
-de Raad van Toezrcht op het Schadeverzekerrngsbedrilf. Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
de bevoegde rechter In Nederland naar de keuze van de verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst IS Nederlands recht van toepassrng.
18
Persoonsregistratie
De In het kader van deze verzekenng verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen
In de door de Europeesche gevoerde clientenregistratre Op
deze persoonsregrstratte is een prrvacy-reglement van toepassing
Aanmelding van deze registratie bl) de
RegIstratIekamer IS gedaan op 30 juni 1990 Een afschrrft van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder
ter Inzage brj de Europeesche
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De navolgende bepalingen gelden in aanvulling op of in afwijking van de voorgaande bepalingen

Dekking
19
Verzekerd IS de wettelijke aansprakeliJkheld van de verzekerde, In zi]n hoedanigheid van particulier.
19.1
niet (mede) verband houdende met
zyn beroep, bedrijf of betaalde functie, voor schade toegebracht met of
door de boot of de in de polis genoemde boottrailer
Proceskosten
De met toestemmlng van de Europeesche gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken
19.2
rekening van de Europeesche Voor deze kosten geldt geen maximum.

zijn voor

Zekerheidstelling
Als, ter waarborging van de rechten van benadeelden, door een buitenlandse
overheld het stellen van
19.3
zekerheid wordt verlangd om opheffing van een op de
boot gelegd beslag of de Invrljheldstelllng van een verzekerde te verkqgen, zal de Europeesche deze zekerheid voorschleten tot ten hoogste f 25 000: (£ 11 344,511 per
gebeurtenis
4
De verzekerde IS verplicht de Europeesche te machtigen om over de zekerheld te beschikken zodra deze
.er wordt vnlgegeven. BovendIen moet hij alle medewerking verlenen aan het
terugverkrijgen van het voorschot. Als dit niet slaagt, IS de verzekerde gehouden het voorschotbedrag binnen 12 maanden terug te betalen.
Bijzondere uitsluitingen
20
Niet verzekerd IS de aansprakelijkheid voor schade:
20.1
aan of vermissing van zaken van verzekerde(n)
20.2
veroorzaakt met of door de In de polis genoemde boottrailer als deze IS gekoppeld aan een motorrIltuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt, nog niet bulten het verkeer tot stilstand is gekomen
veroorzaakt met of door de boot tijdens vervoer met een motorrijtuig
20.3
20.4
voortvloelend uit een overeenkomst.
20.5

Boeten worden niet vergoed.

21
Bijzondere verplichtingen
De verzekerde IS verplIcht
21.1
zich te onthouden van actIvIteIten en/of beslIssIngen ten aanzien van de schaderegeling
als hl] door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de feitelijke
leiding van het proces over te
21.2
laten aan de Europeesche en de door deze aangewezen raadsman alle benodigde volmachten te verlenen.
Schaderegeling
22
Uitsluitend de Europeesche IS gerechtigd naar eigen Inzicht vordenngen van benadeelden te erkennen, af te
wiyen, door betaling af te doen, hiertegen verweer te voeren, ter zake voorschotten te geven, schikkingen of
dadingen aan te gaan en dergelilke. De ter zake door de Europeesche genomen beslissingen zijf- bindend
voor de verzekerde.
Uitkering
de uitkering bedraagt voor alle
gebeurtenis

verzekerden

tezamen ten hoogste het

In de polis genoemde bedrag per

Rechthebbende
24
Recht op uitkering bestaat voor de benadeelde.

Begripsomschrijvingen
25
Boothulp SOS International
25.1
Uitvallen van de boot.
doorHieronder wordt verstaan het niet kunnen vervolgen van de vaart over geschikte vaarwegen
schade aan of verlies van de
boot door onverschillig welke onzekere gebeurtenis, ook ten
25.2
van eigen gebrek of bestaande In eigen gebrekvan de boot
25.3
blokkering van de vaarwegen naar Nederland

gevolge
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25.4
Uitvallen van het vervoermiddel of de boottrarler, waarachter respectrevelljk waarop de boot tijdens
de reis IS meegenomen. Hieronder wordt verstaan het
niet kunnen vervolgen van de reis door.
schade aan of verlies van het vervoermiddel of de boottrarler door brand, diefstal,
joyrrdrng. ont25.5
ploffrng. zelfontbranding of een andere onzekere
gebeurtenis ook ten gevolge van eigen gebrek
een plotseling optredend defect aan het
vervoermiddel (mts dit niet ouder IS dan 60 maanden) of
25.6
aan de boottraller, ook ten gevolge van eigen gebrek
bergstorting, lawine, overstromIng of een andere natuurramp In het buitenland
25.7
Uitvallen van de schipperibestuurder.
25.8
Hiervan IS sprake als deze trtdens de reis ten gevolge van ziekte of ongeval urtvalt en, op grond van medisch
advies, geacht moet worden niet
in staat te zi)n de besturing van de bootihet vervoermiddelvoort te zetten,
terwijl herstel binnen redelijke tijd niet te verwachten is en de overige
verzekerden niet in staat of niet
bevoegd zrjn de besturing over te nemen
Dekking
26
De boothulp SOS International omvat
26.1
de kosten van door SOS International georganseerd vervoer van de boot en de bagage, vanaf een
ligplaats aan of op de wal, naar een adres In Nederland. Dit zal niet plaatsvinden als de kosten van het vervoer
hoger zrtn dan de dagwaarde van de boot op dat moment Als om deze reden besloten wordt om de
br
In het buitenland achter te laten, bestaat recht op
vergoedtng van de kosten van
organlsatre door SL_
Internationalvan Invoer of vemetlgtng van de boot rn het betrokken land De douaneheffingen en kosten van
vernietiging van de boot zijn on dat geval ook onder de dekking van deze verzekenng begrepen
het Inzetten door SOS International van een vervangende schipperibestuurder wanneer de schrp26.2
peribestuurder IS urtgevallen Deze zal de bootihet vervoermiddel en de bagage tezamen met de
verzekerden, voor zover voor hen plaats IS , terugvaren dan wel terugrijden naar een door
verzekerde op te geven
adres in Nederland. De hierut voortvloeiende kosten (het honorarium en de reis- en verblrjfskosten van de vervangende schrpper/bestuurder) vallen onder de dekking van deze verzekenng, met
uitzondenng van motorbrandstofkosten. SILIS-, haven-, tolgelden en andere soortgelrtke kosten
toezendrng door SOS International van onderdelen die ter plekke niet of niet op korte termijn ver26.3
krijgbaar zrjn. De kosten van aankoop van de bestelde onderdelen, douaneheffingen en eventuele retourvracht
zijn voor rekening van verzekerde, voorzover ZIJ niet 211” begrepen In de dekking van deze verzekenng
27
Bijzondere uitsluitingen
Geen uitkering of hulp wordt verleend bij urtvallen van de bootof het vervoermiddeliboottrailer als gevolg van:
27.1
een defect dat op eenvoudige
wijze IS te verhelpen of te voorkomen,
brjvoorbeeld een lege brandstoftank of een lekke band
onvoldoende onderhoud
eniof overbelasting van de boot/het vervoermiddel of de boottraIler
27.2
27.3
Geen uitkering of hulp wordt verleend voor schade ontstaan’
27.3.1 terwrjl de bestuurder een onvoorwaardell)ke ontzegging van de rijbevoegdheId heeft
27.3.2 terwrjl de bestuurder
niet in het bezit is van een geldig voor het vervoermIddel wettelijk voorgeschreven rrjbewys.
Bijzondere verplichtingen
28
De verzekerde IS verplicht
28.1
In geval van urtval van bestuurder, schipper,
vervoermiddel boottrailer of boot mee te werken a,
het verkrrtgen van een door SOS International verlangde machtiging van de ergenaar van de boot of het vervoermiddeliboottrarler
er voor te zorgen dat er
tijdig en vrt)elrlk over de boot of het vervoermiddellboottralier kan worden
28.2
beschrkt Indien en voor zover dit niet het geval IS, komen de daardoor gemaakte kosten voor rekening van
de verzekerde Als vrije beschikking over de bootof het vervoermiddellboottrarler wordt verhinderd door het
niet betaald zijn van rekeningen en dergelrtke, IS de verzekerde verplrcht SOS International hrerover nauwnodige geldmiddelen tot
keurrg In te lichten en haar in het
bezrt te stellen van de
betalrng hiervan. SOS
International IS pas nadat hieraan IS voldaan verplicht tot het verlenen van hulp
in alle gevallen waann een beroep op deze rubriek moet worden gedaan, zrch zo spoedig mogelijk en
28.3
altrjd vooraf, In verbindrng te stellen met SOS Internationalen wel onder opgave van de verzekenngsgegevens.
29

Schaderegeling
Uitkering vindt alleen plaats nadat de originele nota’s
besparIngen
10

zijn overgelegd en onder aftrek van eventuele

29.2
Zowel ten aanzien van het plaatsvrnden van de verzekerde gebeurtenissen, als ten aanzien van de
daaruit voortvloeiende schade, kosten en dergelijke, rust de
bewrjslast op de verzekerde. H IJ IS dan ook verplicht de orrglnele schrrftelrjke verklaringen van de polrtle. artsen, garagehouders en dergeliJke over te leggen

Dekking
30
b+
Boot
30.1
Verzekerd IS:
schade aan of verlies van de boot door onverschrllig welke onzekere gebeurtenis, ook ten
30.1.1
van eigen gebrek
schade bestaande in eigen gebrek van de boot.
30.1.2

gevolge

Als de boot IS voorzien van een originele scheepsmotor
die niet ouder IS dan 60 maanden, IS ver30.2
zekerd schade bestaande
In eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie
alsmede schade aan of verlies
van de voortstuwingsinstallatie
ten gevolge van eigen gebrek.
De KT 30.2 genoemde dekklng IS slechts van kracht als de matertaal- of constructrefouten waarvan de
30.3
binnen de geldrgherdsduur van de verzekerIng zijn
herstelkosten voor vergoeding
in aanmerking komen,
sonstateerd en bl] de Europeesche zijn gemeld
Als de boot niet IS voorzren van een originele scheepsmotorof IS voorzien van een originele scheeps30.4
motor die ouder IS dan 60 maanden, IS verzekerd schade aan of verlres van de voortstuwingsinstallatie door
aanvaren, brand, omslaan, ontploffing, schrpbreuk, stranden, zelfontbrandrng, zinken of soortgelrjke aan de boot
overkomen evenementen, ontstaan ten
gevolge van eigen gebrekvan de voortstuwingsinstalltie
30.5
Ter bepaling van de ouderdom van de motor zal worden
fabricage van de motor

urtgegaan van 31 december van het jaar van

Inboedel
Verzekerd IS schade aan of verlies van de inboedel door.
30.6
soortgelrjke aan de boot overkomen evenementen, ook
30.6.1 aanvaren, schipbreuk. stranden, zinken, en
ten gevolge van eigen gebrek
gevolge van eigen gebrek
30.6.2 blrksem~nslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook ten
boot, alsmede joy-varen
30.6.3 dIefstal, verdursterlng en vermissing van de gehele
afgesloten ruimte van de boot of braak aan
30.6.4 dIefstal of vandalisme na braak aan een met een slot
een met een slot afgesloten bergruImte aan de wal
Boottrailer (alleen van toepassing als uit de polis blijkt dat deze is meeverzekerd)
Verzekerd IS schade aan of verlies van de in de polis genoemde boottrailer door:
30.7
gevolge van eigen gebrek
30.7.1 bliksemInslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook ten
onheIl, ook ten gevolge van eigen gebrek
30.7.2 enig ander van buiten komend
30.7.3 drefstal en vermissing
Diefstalpreventiemateriaal
In geval van een gedekte schade aan de
boot of de boottrailer, IS boven het verzekerde bedrag voor
30.8
de bootlde boottrarler verzekerd schade aan of verlies van matenaal ter voorkoming van diefstal, zoals bItvooreld een VIPFNO goedgekeurd slot en/of een goedgekeurde wIelklem, tot maximaal f 1 .OOO,- (E 453,781 per
,-beurtens
Buitengewone kosten
noodzakelrjk
die In verband met een verzekerde gebeurtenis
30.9
Uitkering wordt verleend voor kosten
zijn gemaakt voor
30.9.1 bewaking en vervoer van het verzekerde naar de dichtstbrtzrlnde reparatieplaats, waar de door deze
verzekenng gedekte schade kan worden gerepareerd
30.9.2 lichting en opruiming als de boot geheel verloren IS gegaan
30.9.3 de huur van een vervangend vakantreverblrjf, als de bootvoorzten IS van een vast katuItschot en vaste
slaapplaatsen en tijdens een vakantie ten gevolge van een krachtens 30 1 tot en met 30 4 verzekerde gebeurtenis verloren gaat of zodantg wordt beschadigd, dat het onbewoonbaar wordt De
uitkering bedraagt ten
hoogste f 250; i£ 113,451 per dag voor alle
verzekerden tezamen, met een maximum van f 2
500,(E 1 134,451 per gebeurtenis. Uitkering vindt plaats onder aftrek van kosten die onder normale omstandigheden zouden zl]n gemaakt of onder aftrek van restrtutles
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30.9.4 de terugreis naar Nederland van verzekerden, als de boot dient als enig vervoermiddel naar en van de
vakantrebestemmrng en tengevolge van een krachtens 30 1 tot en met 30 4 verzekerde
gebeurtenrs In het verzekenngsgebred, verloren is gegaan of zodanig IS beschadrgd, dat het niet meer als vervoermiddelgebrulkt kan
worden. De uitkering bedraagt ten hoogste f 1.500,- (£ 680.67) per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen
30.9.5 telecommunicatre om In contact te treden met SOS International tot ten hoogste f 200; (£ 90.76) per
gebeurtenis
30.9.6 bereddlng, hulp-, bergloon en andere kosten ter
voorkomtng of vermrndenng van schade
30.9.7 extra vervoerskosten In verband met een verzekerde gebeurtenis. Deze kosten worden tot
10% van
de door de Europeesche gedane uitkering, maar maximaal tot f 500,- (£ 226,891 per gebeurtenis vergoed.
Voorwaarden voor dekking
30.10
Uitkering voor schade of verlies wordt urtslurtend verleend als
30.10.1 zowel de schade of het
vernes als de gebeurtenrs zich voordoet binnen de geldrgherdsduur van de
verzekering
30.10.2 een eigen gebrek IS geconstateerd binnen de geldigheidsduur van de verzekenng en deze
constatedit eigen gebrek
ring urtslurtend heeft geleid tot herstel van
30.10.3 de gevolgen van
eigen gebrek
niet zrjnde brand, ontploffing, zelfontbrandrng of een van buiten
komend onheil, zijn geconstateerd binnen de geldigheidsduur van de verzekenng.
Bijzondere uitsluitingen
31
31.1
Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies.
van het verzekerde
31.1.1 door onvoldoende zorg voor en/of onvoldoende onderhoud
31.1.2 bestaande in herstelkosten van normale slijtage
31.1.3 aan de boot voortvloeiende uit normale slijtage, als het niet vervangen van het aan slijtage onderhevige deel de verzekerde IS te verwijten
31 .1.4 ontstaan terwljl met de boot wordt deelgenomen aan wedstrijden op zee
31.1.5 aan de boot, bestaande In of voortvloeiende
uit blaasvorming In kunststoffen zoals polyester,
die
wordt veroorzaakt door een gelerdelllk proces zoals osmose.
Deze urtslurtrng is niet van toepassing als:
de blaasvormrng zich openbaart binnen 36 maanden te rekenen vanaf 31 december van het
laar van fabrn
cage van de boot en
de boot on bezrt IS van de eerste eigenaar en
de boot vanaf het moment van eerste aanschaf verzekerd is bij de
Europeesche
31.1.6 door geleIdelijke Inwerking van licht, vocht, bodem-, water- en/of luchtverontrelnrgrng, tenzij de gelerdelijke InwerkIng werd Ingezet door een plotselrnge hevige uiting van verontreiniging en de
verzekerde de
gevolgen daarvan redelrlkerwrjs niet kon voorkomen
31.1.7 ontstaan door of tijdens beslag of verbeurdverklanng, anders dan door een aanvaring of een verkeersongeval
31.1.8 door waardevermrndenng van het verzekerde, alsmede
geldeli]k nadeel vanwege het niet kunnen
gebruiken van het verzekerde
daarrn
De uitsluiting genoemd onder 31.1.1 geldt
niet voor de verzekerde die aantoont, dat de
31.2
bedoelde omstandigheden
zich bulten zrjn weten en tegen zijn WII hebben voorgedaan en dat hem ter zake
van deze omstandigheden geen enkel verwijt treft.
Bijzondere verplichtingen
32
De verzekerde IS verplicht
bl] schade aan het verzekerde het beschadigde te bewaren en te wachten met
reparatre, teneinde de
Europeesche in de gelegenheid te stellen het beschadigde te onderzoeken zodat
211 omvang en oorzaak van
de schade vast kan stellen
binnen de In 33.2 genoemde termrjn regelmatrg bl] de politie te Informeren of de verzekerde zaken
32.2
eventueel teruggevonden zijn en als drt het geval IS , zo spoedig mogelrtk daarvan melding te doen aan de
Europeesche
mee te werken aan de overdracht bedoeld
In 33.3 en 33 4 en aan de ondertekening van een daartoe
32.3
strekkende verklanng.
Schaderegeling
33
De Europeesche doet ter zake van uitkeringen verleend op grond van deze verzekenng afstand van
33.1
haar recht op verhaal jegens de
verzekerden, met uitzondering van uitkeringen wegens opzettelllk door de
12

verzekerde(n) veroorzaakte schade. Het bepaalde In 10 blijft onverkort van toepassing
BIJ dIefstal. verdursterrng of vermissing van het verzekerde ontstaat pas na verloop van 30 dagen
33.2
nadat de gebeurtenis brj de Europeesche is aangemeld, aanspraak op uitkering
De Europeesche heeft het recht een
uitkering ter zake van drefstal, verduistenng of vermissing
33.3
slechts te verlenen tegen overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaken, met
overhandsging van de op die zaken betrekking hebbende documenten, hulp- en overige zaken
De Europeesche heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde
33.4
33.5
Als de Europeesche een verloren gegane zaak met succes heeft
opgeelst, heeft de verzekerde het
recht de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen terugbetaling van de ter zake aan hem gedane
uitkering.
Bij verschil van mening over de hoogte van het schadebedrag heeft de
verzekerde het recht om
33.6
tegenover de deskundige van de
Europeesche een andere deskundige aan te wijzen. De kosten van deze
deskundige zijn voor rekening van de verzekerde.
BIJ verschil van mening tussen de beide deskundigen over de hoogte van het schadebedrag, zullen
33.7
deze samen een derde deskundige benoemen. Zijn
schadevaststellrng moet binnen de grenzen van berde
taxaties blrjven en IS bindend. De kosten van deze deskundige dragen de
Europeesche en de verzekerde elk
voor de helft
Waardebepaling bij schade
Bootiboottrailer
34.1
Basis voor de berekening van de uitkering IS de dagwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag.
Voor een nieuwe werfgebouwde
boot IS gedurende de eerste 36 maanden de
nieuwwaarde tot
34.2
maximaal het verzekerde bedrag de basIs voor de schadevergoedlng
Wanneer uit de polis blltkt dat de boot op basis van vaste taxatie wordt verzekerd geldt met Ingang
34.3
van de op de ~011s genoemde datum gedurende een termijn van 36 maanden de
overeenkomstig artikel 275
Wetboek van Koophandel vastgestelde getaxeerde waarde van de
boot als het verzekerde bedrag
Na het verstrijken van de termijn
Koophandel getaxeerd te worden.

dient het vaartuig opnieuw

overeenkomstrg artikel 275 Wetboek van

Vindt geen taxatie plaats dan wordt de waarde
in geval van schade bepaald conform de Algemene
Voorwaarden.
34.4
Voor een burtenboordmotor tot en met 25 pk (18.4
kW), die niet ouder IS dan 36 maanden en waarvan verzekerde de eerste eigenaar IS, geldt de nieuwwaarde als basis voor de berekening van de
uitkering.
34.4.1 In geval van drefstal van de burtenboordmotor geldt de dagwaarde als basis voor de berekening van
IS van
de uitkering, tenz de buitenboordmotor beveiligd IS met een VIP/TNO goedgekeurd slot of als sprake
braak aan een met een slot afgesloten ruimte
34.4.2 Verzekerde dient de aankoopnota en het sleutelnummer van het
VIPFNO goedgekeurde slot op verzoek door te geven aan de Europeesche.
34.4.3 Ter bepaling van de ouderdom van de buitenboordmotor zal worden
urtgegaan van 31 december van
het bouwiaar van de burtenboordmotor
Inboedel
Basis voor berekening van de uitkering IS .
‘.5
.~5.1 de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag, echter
34.5.2 als de dagwaarde van de beschadigde of verloren gegane zaken minder bedraagt dan 40% van de
nieuwwaarde zal de dagwaarde worden vergoed.
35
Uitkering
Boot/boottrailer
De maximale uitkering bedraagt
bl] totaal verlIes, de volgens 34.1 of Indien van toepassing 34 2 vastgestelde waarde, verminderd met
35.1
de waarde van de restanten
35.2
uit te keren bedrag.
bij beschadiging. de reparatiekosten tot maximaal het volgens 35.1
Onder repareren wordt tevens verstaan het vervangen van
iondendelen van het verzekerde
35.3
De Europeesche heeft het recht de uitkering uit te stellen zolang de schade niet deugdelijk IS gerepareerd.
Na een gedekte schade kan op verzoek van de verzekerde, In overleg met en na goedkeuring van de
35.4
Europeesche, een controle-rnspectie op de kwalrtert van de reparatre plaatsvrnden. Dit zal gedaan worden
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door een door de Europeesche benoemde deskundige.
Inboedel
De maximale uitkering bedraagt.
bij totaal verlies, de volgens 34.5 vastgestelde waarde
35.5
35.6
bij beschadiging, de herstelkosten tot maximaal het volgens 35.5
de waarde van de restanten.
36
36.1

uit te keren bedrag, verminderd met

Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat voor de verzekeringnemer

37
Dekking
37.1
Verzekerd zlln de gevolgen van ongevallen.
37.1.1 de verzekerde(n) overkomen tijdens recreatief verblitf aan boord van de in de polis genoemde boot,
met inbegrip van het aan en van boord gaan
37.1.2 de verzekeringnemer overkomen tijdens recreatief verblijf op een aan een ander toebehorend pleziervaartuig.
37.2
37.2.1
37.2.2
37.2.3
37.3

De verzekerde bedragen voor ongevallen ziltf 20.000; i£ 9 075.60) In geval van overlijden
f 30.000; i£ 13 613,411 in geval van algehele blijvende Invaliditeit
f 2.500; i£ 1 134,451 voor kosten van geneeskundige behandeling
Per gebeurtenis geldt een maximum van f 50.000,- (£ 22 689.01) voor alle

Ongevallenverzekerlng, zoals deze ten
37.4
De voorwaarden van de
Europeesche worden gevoerd, zijn van toepassing.

verzekerden tezamen

tijde van het ongeval door de

38
Rechthebbende
In geval van overlilden van de verzekerde bestaat alleen recht op uitkering voor de wettrge erfge38.1
namen, met uitzondering van enige overheld
In geval van blrtvende rnvalidrtelt bestaat recht op uitkering voor de getroffen verzekerde
Voor alle rubrieken geldt dat In geval van een recht op uitkering van de verzekerde, de betalrng ook
38.2
rechtsgeldig kan geschreden aan degene, door
wiens bemrddelrng deze verzekenng loopt.
38.3
De uitkering geldt als kwijting voor alle verzekerden.
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De navolgende bepalingen 39
gaande voor open speedboten.

t/m 44 zijn van toepassing in aanvulling op of in afwijking van het voor-

39
Verzekeringsgebied
De verzekerIng IS geldig:
het gehele verzekenngsjaar in Nederland, Belgre. Luxemburg en Duitsland. De zeegrenzen van
drt
39.1
verzekenngsgebred worden gevormd door de kust, de Waddeneilanden en voor de zeegaten door de
ultertonnen
en ook
jaarlrjks in de periode van 1 april tot 1 november
Nederland, België en DuItsland.

tlldens de vaart op zee tot 5 zeemijlen

uit de kust van

Als uit de polis bllikt dat gekozen is voor urtbreidrng van het verzekenngsgebied naar Europa, IS deze
39.2
verzekering geldig In heel Europa tot 10 zeemrllen uit de kust
Onvoldoende zorg en/of onvoldoende onderhoud
40
Voor open speedboten wordt onder onvoldoende zorg en/of onvoldoende onderhoud ook verstaan.
40.1
t bulten een afgesloten ruimte, zonder toezrcht achterlaten van een boottraIler, al dan niet met daarop een
grot, terwijl deze niet IS bevetllgd met een VIPITNO goedgekeurd koppelingslot en een goedgekeurde wielklem
Verzekerde dient de aankoopnota en het sleutelnummer van het
VIPTTNO goedgekeurde slot op ver40.2
zoek door te geven aan de Europeesche.
41
Standaard eigen risico
Per gebeurtenrs IS een standaard ergen TISICO van toepassing van f 250.- te 113.45) Voor boothulp door SOS
Internationalen telecommunicatrekosten geldt dit standaard eigen rrsrco nret. Voor schade aan de voortstuwing
geldt een eigen risico per gebeurtenis van f
500; (e 226,891. Als uit de polrs blijkt dat een extra eigen risico van
toepassrng is geldt dit eigen risrco naast het standaard eigen risico
42
Waardebepaling bij schade
Boot
Bass voor de berekening van de uitkering IS de dagwaarde tot maxImaal het verzekerde bedrag
Uitkering
43
De maximale uitkering bij beschadiging bedraagt
de reparatiekosten tot maxrmaal het volgens 42 uit te keren bedrag onder aftrek van een veronderstelde verbetering nieuw voor oud Een dergelIjke aftrek geldt alleen voor de
materraalkosten en dus niet voor het
arbeidsloon, tenzij naar het oordeel van de deskundige
die de schade onderzoekt, de desbetreffende
ionder)delen ook zonder het plaatsvinden van de
gebeurtenis zich kennelijk In een staat bevlnden, dat reparatie niet meer achterwege kan blrjven.
(onderjdelen van het verzekerde.
Onder repareren wordt tevens verstaan het vervangen van

1

Bijzondere uitsluiting
et verzekerd zijn tevens schaden, kosten of verlrezen ontstaan terwIjl met de open speedboot wordt deelgenomen aan wedstrrjden. anders dan waterski-wedstrijden.

