8 Ligplaats-/stallingsgegevens
Heeft u een vaste ligplaats in een Nederlandse jachthaven of bij een watersportvereniging?  ja  nee, te weten
 nee
 ja, te weten
Is er toezicht?
 ja
 nee
Stalling: op een afgesloten terrein
Stalling: in een afgesloten ruimte
Adres ligplaats/stalling
straat
plaats

VERPLICHTE PREVENTIEMAATREGELEN
 ja

Diefstalpreventie
Als de boot zich niet in een afgesloten ruimte, op een afgesloten
terrein of in een jachthaven bevindt en er geen direct toezicht is, moet
de boot beveiligd zijn met een ketting of staalkabel met deugdelijk
slot (van tenminste 5 mm) waardoor de boot onverbrekelijk
verbonden is met een vast punt aan de wal.
De boottrailer (al dan niet met boot) moet tegen diefstal beveiligd zijn
met een goedgekeurde wielklem en een goedgekeurd koppelingsslot.
De buitenboordmotor moet door een speciaal daarvoor bestemd
goedgekeurd buitenboordmotorslot beveiligd zijn. Bij een
buitenboordmotor die met bouten door de spiegel is gemonteerd,
moet de motor tegen diefstal beveiligd zijn door middel van een
daarvoor bestemd goedgekeurd moerslot. Het staartstuk van een
boot met hekaandrijving moet beveiligd zijn met een daarvoor
bestemd goedgekeurd staartstukslot. Zie voor verdere informatie de
Algemene voorwaarden, artikel "Voldoende zorg en/of onderhoud".

 nee

9 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 10)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden (toeslag 3%)
 per 3 maanden (toeslag 4%)
 per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
10 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)

 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden
 per 3 maanden
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

 per maand

Let op! Als deze vraag niet volledig is beantwoord, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Er komt dan geen dekking tot stand en de
aanvraag wordt geretourneerd.
11 Vorige verzekeringen / schadeverloop
 ja
schadedatum
schadebedrag
Heeft u in de laatste 5 jaar (diefstal)schade  nee
aan of met een boot gehad?
schadeoorzaak
 ja, bij maatschappij
Heeft u eerder een bootverzekering gehad?  nee
polisnummer vorige verzekering
aantal schadevrije jaren
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja, graag toelichten
Gaat u accoord met de elders in deze folder genoemde verplichte preventiemaatregelen?  ja  nee
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. En de te verzekeren boot in goede
staat van onderhoud verkeert. Artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is
verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Bootverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende polisvoorwaarden en
contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl
Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX AmsterdamZuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.

BASIS SCHADEVERGOEDING
●
●
●

Voor een nieuwe werfgebouwde boot geldt gedurende de eerste
12 maanden de nieuwwaarde als basis voor schadevergoeding.
Voor een buitenboordmotor tot en met 25pk, niet ouder dan
36 maanden, geldt de nieuwwaarde als basis voor schadevergoeding.
In alle overige gevallen geldt de dagwaarde als basis voor schadevergoeding.

VASTE TAXATIE
Werfgebouwde boten met een waarde vanaf € 25.000,- kunnen
op basis van vaste taxatie worden verzekerd. De taxatie is gratis bij
aanvang van de verzekering of na het verstrijken van de 12 maanden
nieuwwaardetermijn.

PAKKETPOLIS

BOOT
VERZEKERING

Premie en voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar voor:
● open catamarans
● verhuur
● (kajuit)trimarans
● zeevaart 3
● ligplaats buiten Nederland
● LPG.
● wedstrijdvaren op zee

Voorwaarden en premies zijn van toepassing met ingang van
april 2003. Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

www.europeesche.nl

Uw verzekeringsadviseur

Een overzicht van door de Europeesche goedgekeurde diefstalpreventieproducten vindt u op www.europeesche.nl en is op aanvraag beschikbaar.

ALGEMENE UITSLUITINGEN
Niet verzekerd zijn onder andere: opzet, onvoldoende zorg en
onderhoud, normale slijtage en molest.

EXTRA AANDACHTSPUNT
Een vaarbewijs is wettelijk verplicht voor boten die sneller kunnen
varen dan 20 km per uur of die langer zijn dan 15 meter.

P lezier verzekerd

610-031 02-03

Als u de Bootverzekering afsluit als onderdeel van de
Europeesche Pakketpolis levert dat interessante voordelen op. Zoals
een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en
termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Vanaf 2
verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor meer
informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Brandpreventie
Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een
brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn. Aan boord van een
boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk
moet een werkzaam automatisch brandblusapparaat in de
motorruimte geïnstalleerd zijn. Aan boord van een boot met één of
meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame, vonkvrije
afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn. Als verzekerde
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering de boot wil voorzien
van een LPG-installatie, moet de Europeesche daarvan tijdig op de
hoogte gesteld worden.

PREMIE

Plezier verzekerd
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DE BOOTVERZEKERING
Voor de ware watersporter is er maar één manier om
echt ontspannen van de vrijheid te genieten: heerlijk een
stukje varen op je eigen boot. Of het nu gaat om een sloep,
een motorkruiser of een zeiljacht, iedereen wil zijn kostbare
bezit goed verzekeren. Voor al die verschillende booteigenaren heeft de Europeesche de perfecte oplossing:

CONTRACTDUUR
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

VERZEKERINGSGEBIED
Standaard bent u het hele jaar verzekerd in Europa (incl. 10 zeemijlen uit de kust van de Europese landen). Voor open speedboten en
rubberboten is de Benelux en Duitsland het standaard verzekeringsgebied. Tegen een premietoestag kan het verzekeringsgebied worden
uitgebreid naar Europa.

DEKKING
Aan de hand van het bouwjaar, het te verzekeren bedrag en de
uitbreidingsmogelijkheden, kiest u de dekking die bij u past.
●
●
●

Wettelijke aansprakelijkheid en casco.
Wettelijke aansprakelijkheid en brand/diefstal (niet mogelijk voor
open speedboten en rubberboten).
Wettelijke aansprakelijkheid.

WA/casco
Naast wettelijke aansprakelijkheid zijn de risico’s van schade aan of
verlies van de boot verzekerd, ongeacht door welke gebeurtenis
ontstaan. Daaronder valt schade aan de boot ten gevolge van een eigen
gebrek én schade bestaande in een eigen gebrek. Ook de scheepsuitrusting en de accessoires zijn verzekerd.
WA/brand/diefstal
Naast wettelijke aansprakelijkheid is ook de schade aan de boot verzekerd die door brand of diefstal is ontstaan.
WA
Wettelijke aansprakelijkheid is tot € 1.000.000,- per gebeurtenis
verzekerd.
Eigen risico
Voor elke (volg-)boot geldt een standaard eigen risico van 1% van
de verzekerde waarde met een minimum van € 125,- en een maximum
van € 500,-. Bij de dekking WA is geen standaard eigen risico van
toepassing. Voor speedboten en rubberboten geldt een extra eigen
risico van € 125,-.

'de bootverzekering op maat'. Het is een bootverzekering
die rekening houdt met het type boot, maar ook volop
mogelijkheden biedt om de dekking aan te passen aan uw
persoonlijke wensen. Zo stelt u zelf de bootverzekering
samen die precies bij u, en bij uw boot past.

COMPLETE DEKKING

UITBREIDINGEN
De bootverzekering kent de volgende uitbreidingsmogelijkheden:
● zeevaart (niet mogelijk voor open speedboten en rubberboten)
● hoger verzekerd bedrag inboedel
● hoger verzekerd bedrag ongevallen
● rechtsbijstand
● volgboot
● boottrailer.
Zeevaart
Voor een zeewaardige boot kan het standaard verzekeringsgebied
worden uitgebreid. Er zijn 3 mogelijkheden.

De WA/cascodekking omvat standaard ook:
● inboedel
● diefstalpreventiemateriaal
● ongevallen
● hulpverlening SOS International
● buitengewone kosten.
Inboedel
De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot
20% van de verzekerde waarde van de boot.
Preventiemateriaal
Diefstalpreventiemateriaal is tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.
Ongevallen
De opvarenden zijn tot € 25.000,- verzekerd tegen de gevolgen van
een ongeval. Voor de verzekeringnemer geldt deze dekking ook als hij
meevaart op een ander pleziervaartuig.
Hulpverlening
De alarmcentrale SOS International verzorgt de hulpverlening. Deze
bestaat o.a. uit het toezenden van onderdelen, het eventuele vervoer van
personen naar een adres in Nederland en het inzetten van een
vervangende schipper.
Buitengewone kosten
In de verzekering is een vergoeding opgenomen voor de buitengewone
kosten:
● kosten van de huur van een vervangend verblijf
(maximaal € 125,- per dag)
● kosten van de terugreis van de opvarenden naar Nederland
(maximaal € 1.000,-)
● telecommunicatiekosten tot € 100,● extra vervoerskosten (maximaal € 250,-)
● kosten voor de bewaking en het vervoer van de boot
● bereddingskosten om schade te voorkomen of te beperken
● kosten van hulp- en bergloon
● kosten van lichting en opruiming.

Inboedel
Bovenop de gratis standaarddekking voor inboedel kunt u tegen
premietoeslag kiezen voor een hoger verzekerd bedrag.
Ongevallen
U kunt de standaarddekking voor ongevallen van € 25.000,verhogen tot respectievelijk € 50.000,- en € 75.000,-.
Rechtsbijstand
De verzekering kan worden uitgebreid met een rechtsbijstanddekking voor alles wat kan spelen rond het bezit en het gebruik van
uw boot.
Volgboot
Heeft u een volgboot, dan kunt u deze voordelig meeverzekeren.
Een schade aan de volgboot heeft geen invloed op de no-claim.
Boottrailer
Ook de fabrieksgebouwde boottrailer kan worden meeverzekerd.
Er is voor de boottrailer een eigen risico van toepassing van € 45,per gebeurtenis.

KORTINGEN
●
●
●
●
●

AANVRAAG BOOTVERZEKERING

Geldig HISWA/intechnium certificaat gasveilig.
Beperkt verzekeringsgebied.
Vrijwillig extra eigen risico.
Lid watersportvereniging/vaarbewijs (geld niet voor open
speedboten en rubberboten).
No-claim.

Gascertificaat
Bent u in het bezit van het geldig HISWA/intechnium certificaat
gasveilig, dan verleent de Europeesche 5% korting op de premie.
Beperkt verzekeringsgebied
Bij een beperking van het verzekeringsgebied tot de binnenwateren van Nederland krijgt u 10% korting op de premie. Er is dan
geen dekking op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de
Westerschelde, de Oosterschelde, de Eems en de Dollard en bij
kustvaart. De verzekering is wel van kracht tijdens de vaart via het
Gooimeer en het IJ-meer van Naarden naar het IJ.
Vrijwillig extra eigen risico
Kiest u voor een vrijwillig hoger eigen risico, dan levert dat de
volgende korting op:
Verzekerd bedrag
Korting vrijwillig extra eigen risico
€ 125,€ 250,€ 500,- € 1.000,t/m € 20.000,30%
40%
50%
t/m € 25.000,20%
30%
40%
50%
t/m € 35.000,15%
20%
30%
40%
t/m € 55.000,10%
15%
30%
35%
Lid watersportvereniging/vaarbewijs
Bent u lid van een erkende watersportvereniging of heeft u een
vaarbewijs, dan krijgt u € 15,- premiekorting (geldt niet voor open
speedboten en rubberboten).
No-claim
Als u schadevrij vaart, wordt dit beloond. Voor elk jaar dat u geen
schade claimt, krijgt u extra korting. Tot maar liefst 35%.
Schadevrije jaren
0
1
2
3
4
5
6
7

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

terugval na 1 schade
0
0
0
0
1
2
3
6

terugval na 2 schaden
0
0
0
0
0
0
0
2

No-claimbescherming:
Als u gedurende tenminste 2 jaar de maximale no-claimkorting
heeft, dan blijft deze gehandhaafd na de eerste schade die u claimt.

Naam verzekeringsadviseur
Betreft:
 nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

agentennummer
 ja

 nee

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum
Is voorlopige dekking verleend?
1 Verzekeringsnemer
naam en voorletters
straat
plaats
telefoonnummer
huidig beroep

 nee

 ja, datum

door

 uw verzekeringsadviseur  de Europeesche

geboortedatum
huisnummer
postcode
nationaliteit
bank-/gironummer

m v

Heeft u een erkend vaarbewijs?  nee  ja
Bent u lid van een officiële watersportvereniging?  nee  ja
 open visboot/weekendkruiser  open zeilboot
 open speedboot  motorkruiser
 kajuitzeilboot
2 Type boot
 rubberboot
 kajuitspeedboot  sloep/vlet
 anders, te weten
3 Bootgegevens
merk/type (foto bijvoegen)
naam/bouwjaar
HIN-code
lengte
 staal
 polyester  hout
 aluminium
 rubber
gebouwd van
 hout overtrokken met polyester
 anders, te weten
 nee
 ja
 naam werf
 bouwnr
werfbouw
4 Motor(en)
merk/type
bouwjaar
motornr(s)
 nee  ja
ingebouwd  nee  ja
buitenboordmotor
 nee
 ja
hekaandrijving
 diesel  benzine  LPG
vermogen
pk/kW brandstof
5 Dekking
 WA/casco
 WA/brand/diefstal (niet mogelijk voor open speedboten en rubberboten)
 Wettelijke aansprakelijkheid
uitbreidingen
 volgboot merk/type
bouwjaar
 hout
 rubber
gebouwd van  polyester
merk motor
type
motornummer
vermogen
pk/kW bouwjaar
 boottrailer merk
bouwjaar
chassisnummer
 verhoogd bedrag inboedel
€
 verhoogd bedrag Ongevallen opvarenden
 nee
 ja, van
 € 50.000, € 75.000, vrijwillig extra eigen risico
 geen
 € 125, €
250,-  € 500, € 1.000, rechtsbijstand
 nee
 ja
 verhuur
 nee
 ja *
 aanbouw
 nee
 ja*
6 Gewenst vaargebied
 ja
Beperkt verzekeringsgebied  nee
 ja
Europa (voor open speedboten en rubberboten)  nee
 Zeevaart 1
 Zeevaart 2
 Zeevaart 3*
(niet voor open speedboten/rubberboten)
* in dit geval aanvullend aanvraagformulier invullen
7 Te verzekeren bedragen (afronden op veelvoud van € 100,-)
huidige dagwaarde
 boot met scheepsuitrusting, motor(en), extra zeilen en nautische instrumenten €
 volgboot inclusief motor
€
 boottrailer
€
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DE BOOTVERZEKERING
Voor de ware watersporter is er maar één manier om
echt ontspannen van de vrijheid te genieten: heerlijk een
stukje varen op je eigen boot. Of het nu gaat om een sloep,
een motorkruiser of een zeiljacht, iedereen wil zijn kostbare
bezit goed verzekeren. Voor al die verschillende booteigenaren heeft de Europeesche de perfecte oplossing:

CONTRACTDUUR
De verzekering wordt gesloten voor een termijn van 1 jaar met
stilzwijgende verlenging van steeds 1 jaar.

VERZEKERINGSGEBIED
Standaard bent u het hele jaar verzekerd in Europa (incl. 10 zeemijlen uit de kust van de Europese landen). Voor open speedboten en
rubberboten is de Benelux en Duitsland het standaard verzekeringsgebied. Tegen een premietoestag kan het verzekeringsgebied worden
uitgebreid naar Europa.

DEKKING
Aan de hand van het bouwjaar, het te verzekeren bedrag en de
uitbreidingsmogelijkheden, kiest u de dekking die bij u past.
●
●
●

Wettelijke aansprakelijkheid en casco.
Wettelijke aansprakelijkheid en brand/diefstal (niet mogelijk voor
open speedboten en rubberboten).
Wettelijke aansprakelijkheid.

WA/casco
Naast wettelijke aansprakelijkheid zijn de risico’s van schade aan of
verlies van de boot verzekerd, ongeacht door welke gebeurtenis
ontstaan. Daaronder valt schade aan de boot ten gevolge van een eigen
gebrek én schade bestaande in een eigen gebrek. Ook de scheepsuitrusting en de accessoires zijn verzekerd.
WA/brand/diefstal
Naast wettelijke aansprakelijkheid is ook de schade aan de boot verzekerd die door brand of diefstal is ontstaan.
WA
Wettelijke aansprakelijkheid is tot € 1.000.000,- per gebeurtenis
verzekerd.
Eigen risico
Voor elke (volg-)boot geldt een standaard eigen risico van 1% van
de verzekerde waarde met een minimum van € 125,- en een maximum
van € 500,-. Bij de dekking WA is geen standaard eigen risico van
toepassing. Voor speedboten en rubberboten geldt een extra eigen
risico van € 125,-.

'de bootverzekering op maat'. Het is een bootverzekering
die rekening houdt met het type boot, maar ook volop
mogelijkheden biedt om de dekking aan te passen aan uw
persoonlijke wensen. Zo stelt u zelf de bootverzekering
samen die precies bij u, en bij uw boot past.

COMPLETE DEKKING

UITBREIDINGEN
De bootverzekering kent de volgende uitbreidingsmogelijkheden:
● zeevaart (niet mogelijk voor open speedboten en rubberboten)
● hoger verzekerd bedrag inboedel
● hoger verzekerd bedrag ongevallen
● rechtsbijstand
● volgboot
● boottrailer.
Zeevaart
Voor een zeewaardige boot kan het standaard verzekeringsgebied
worden uitgebreid. Er zijn 3 mogelijkheden.

De WA/cascodekking omvat standaard ook:
● inboedel
● diefstalpreventiemateriaal
● ongevallen
● hulpverlening SOS International
● buitengewone kosten.
Inboedel
De inboedel is op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot
20% van de verzekerde waarde van de boot.
Preventiemateriaal
Diefstalpreventiemateriaal is tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.
Ongevallen
De opvarenden zijn tot € 25.000,- verzekerd tegen de gevolgen van
een ongeval. Voor de verzekeringnemer geldt deze dekking ook als hij
meevaart op een ander pleziervaartuig.
Hulpverlening
De alarmcentrale SOS International verzorgt de hulpverlening. Deze
bestaat o.a. uit het toezenden van onderdelen, het eventuele vervoer van
personen naar een adres in Nederland en het inzetten van een
vervangende schipper.
Buitengewone kosten
In de verzekering is een vergoeding opgenomen voor de buitengewone
kosten:
● kosten van de huur van een vervangend verblijf
(maximaal € 125,- per dag)
● kosten van de terugreis van de opvarenden naar Nederland
(maximaal € 1.000,-)
● telecommunicatiekosten tot € 100,● extra vervoerskosten (maximaal € 250,-)
● kosten voor de bewaking en het vervoer van de boot
● bereddingskosten om schade te voorkomen of te beperken
● kosten van hulp- en bergloon
● kosten van lichting en opruiming.

Inboedel
Bovenop de gratis standaarddekking voor inboedel kunt u tegen
premietoeslag kiezen voor een hoger verzekerd bedrag.
Ongevallen
U kunt de standaarddekking voor ongevallen van € 25.000,verhogen tot respectievelijk € 50.000,- en € 75.000,-.
Rechtsbijstand
De verzekering kan worden uitgebreid met een rechtsbijstanddekking voor alles wat kan spelen rond het bezit en het gebruik van
uw boot.
Volgboot
Heeft u een volgboot, dan kunt u deze voordelig meeverzekeren.
Een schade aan de volgboot heeft geen invloed op de no-claim.
Boottrailer
Ook de fabrieksgebouwde boottrailer kan worden meeverzekerd.
Er is voor de boottrailer een eigen risico van toepassing van € 45,per gebeurtenis.

KORTINGEN
●
●
●
●
●

AANVRAAG BOOTVERZEKERING

Geldig HISWA/intechnium certificaat gasveilig.
Beperkt verzekeringsgebied.
Vrijwillig extra eigen risico.
Lid watersportvereniging/vaarbewijs (geld niet voor open
speedboten en rubberboten).
No-claim.

Gascertificaat
Bent u in het bezit van het geldig HISWA/intechnium certificaat
gasveilig, dan verleent de Europeesche 5% korting op de premie.
Beperkt verzekeringsgebied
Bij een beperking van het verzekeringsgebied tot de binnenwateren van Nederland krijgt u 10% korting op de premie. Er is dan
geen dekking op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de
Westerschelde, de Oosterschelde, de Eems en de Dollard en bij
kustvaart. De verzekering is wel van kracht tijdens de vaart via het
Gooimeer en het IJ-meer van Naarden naar het IJ.
Vrijwillig extra eigen risico
Kiest u voor een vrijwillig hoger eigen risico, dan levert dat de
volgende korting op:
Verzekerd bedrag
Korting vrijwillig extra eigen risico
€ 125,€ 250,€ 500,- € 1.000,t/m € 20.000,30%
40%
50%
t/m € 25.000,20%
30%
40%
50%
t/m € 35.000,15%
20%
30%
40%
t/m € 55.000,10%
15%
30%
35%
Lid watersportvereniging/vaarbewijs
Bent u lid van een erkende watersportvereniging of heeft u een
vaarbewijs, dan krijgt u € 15,- premiekorting (geldt niet voor open
speedboten en rubberboten).
No-claim
Als u schadevrij vaart, wordt dit beloond. Voor elk jaar dat u geen
schade claimt, krijgt u extra korting. Tot maar liefst 35%.
Schadevrije jaren
0
1
2
3
4
5
6
7

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

terugval na 1 schade
0
0
0
0
1
2
3
6

terugval na 2 schaden
0
0
0
0
0
0
0
2

No-claimbescherming:
Als u gedurende tenminste 2 jaar de maximale no-claimkorting
heeft, dan blijft deze gehandhaafd na de eerste schade die u claimt.

Naam verzekeringsadviseur
Betreft:
 nieuwe verzekering, onderdeel Pakketpolis

agentennummer
 ja

 nee

 wijziging verzekering, polis-/pakketnummer

Voorgestelde ingangsdatum
Is voorlopige dekking verleend?
1 Verzekeringsnemer
naam en voorletters
straat
plaats
telefoonnummer
huidig beroep

 nee

 ja, datum

door

 uw verzekeringsadviseur  de Europeesche

geboortedatum
huisnummer
postcode
nationaliteit
bank-/gironummer

m v

Heeft u een erkend vaarbewijs?  nee  ja
Bent u lid van een officiële watersportvereniging?  nee  ja
 open visboot/weekendkruiser  open zeilboot
 open speedboot  motorkruiser
 kajuitzeilboot
2 Type boot
 rubberboot
 kajuitspeedboot  sloep/vlet
 anders, te weten
3 Bootgegevens
merk/type (foto bijvoegen)
naam/bouwjaar
HIN-code
lengte
 staal
 polyester  hout
 aluminium
 rubber
gebouwd van
 hout overtrokken met polyester
 anders, te weten
 nee
 ja
 naam werf
 bouwnr
werfbouw
4 Motor(en)
merk/type
bouwjaar
motornr(s)
 nee  ja
ingebouwd  nee  ja
buitenboordmotor
 nee
 ja
hekaandrijving
 diesel  benzine  LPG
vermogen
pk/kW brandstof
5 Dekking
 WA/casco
 WA/brand/diefstal (niet mogelijk voor open speedboten en rubberboten)
 Wettelijke aansprakelijkheid
uitbreidingen
 volgboot merk/type
bouwjaar
 hout
 rubber
gebouwd van  polyester
merk motor
type
motornummer
vermogen
pk/kW bouwjaar
 boottrailer merk
bouwjaar
chassisnummer
 verhoogd bedrag inboedel
€
 verhoogd bedrag Ongevallen opvarenden
 nee
 ja, van
 € 50.000, € 75.000, vrijwillig extra eigen risico
 geen
 € 125, €
250,-  € 500, € 1.000, rechtsbijstand
 nee
 ja
 verhuur
 nee
 ja *
 aanbouw
 nee
 ja*
6 Gewenst vaargebied
 ja
Beperkt verzekeringsgebied  nee
 ja
Europa (voor open speedboten en rubberboten)  nee
 Zeevaart 1
 Zeevaart 2
 Zeevaart 3*
(niet voor open speedboten/rubberboten)
* in dit geval aanvullend aanvraagformulier invullen
7 Te verzekeren bedragen (afronden op veelvoud van € 100,-)
huidige dagwaarde
 boot met scheepsuitrusting, motor(en), extra zeilen en nautische instrumenten €
 volgboot inclusief motor
€
 boottrailer
€

8 Ligplaats-/stallingsgegevens
Heeft u een vaste ligplaats in een Nederlandse jachthaven of bij een watersportvereniging?  ja  nee, te weten
 nee
 ja, te weten
Is er toezicht?
 ja
 nee
Stalling: op een afgesloten terrein
Stalling: in een afgesloten ruimte
Adres ligplaats/stalling
straat
plaats

VERPLICHTE PREVENTIEMAATREGELEN
 ja

Diefstalpreventie
Als de boot zich niet in een afgesloten ruimte, op een afgesloten
terrein of in een jachthaven bevindt en er geen direct toezicht is, moet
de boot beveiligd zijn met een ketting of staalkabel met deugdelijk
slot (van tenminste 5 mm) waardoor de boot onverbrekelijk
verbonden is met een vast punt aan de wal.
De boottrailer (al dan niet met boot) moet tegen diefstal beveiligd zijn
met een goedgekeurde wielklem en een goedgekeurd koppelingsslot.
De buitenboordmotor moet door een speciaal daarvoor bestemd
goedgekeurd buitenboordmotorslot beveiligd zijn. Bij een
buitenboordmotor die met bouten door de spiegel is gemonteerd,
moet de motor tegen diefstal beveiligd zijn door middel van een
daarvoor bestemd goedgekeurd moerslot. Het staartstuk van een
boot met hekaandrijving moet beveiligd zijn met een daarvoor
bestemd goedgekeurd staartstukslot. Zie voor verdere informatie de
Algemene voorwaarden, artikel "Voldoende zorg en/of onderhoud".

 nee

9 Premiebetaling (bij Pakketpolis deze vraag overslaan en doorgaan naar vraag 10)
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)
 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,
3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden (toeslag 3%)
 per 3 maanden (toeslag 4%)
 per maand (toeslag 5%)
De minimumpremie per termijn is € 22,50.
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.
10 Premiebetaling Pakketpolis
Hoe wilt u de premie betalen?
 per acceptgiro (alleen mogelijk als u per 12 maanden betaalt)

 per automatische incasso (verplicht bij betaling per 6 maanden,

3 maanden en per maand)
In welke termijnen wilt u de premie betalen?
 per 12 maanden
 per 6 maanden
 per 3 maanden
Machtiging tot automatische incasso wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier.

 per maand

Let op! Als deze vraag niet volledig is beantwoord, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Er komt dan geen dekking tot stand en de
aanvraag wordt geretourneerd.
11 Vorige verzekeringen / schadeverloop
 ja
schadedatum
schadebedrag
Heeft u in de laatste 5 jaar (diefstal)schade  nee
aan of met een boot gehad?
schadeoorzaak
 ja, bij maatschappij
Heeft u eerder een bootverzekering gehad?  nee
polisnummer vorige verzekering
aantal schadevrije jaren
Is aan u ooit een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?
 nee
 ja, graag toelichten
Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de
afgelopen 8 jaar van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering)? Ook strafbare feiten die tot contacten met
politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot of transactie) vallen hieronder.
 nee
 ja, graag toelichten
Gaat u accoord met de elders in deze folder genoemde verplichte preventiemaatregelen?  ja  nee
Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. En de te verzekeren boot in goede
staat van onderhoud verkeert. Artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is als bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is
verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren.
Ondergetekende verplicht zich de Bootverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen en verklaart bekend te zijn met de geldende polisvoorwaarden en
contractduur. Een exemplaar van de polisvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Tenzij voorlopige dekking is verleend geldt het volgende: als de Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag kenbaar maakt deze
niet op de voorgestelde ingangsdatum dan wel op andere voorwaarden te aanvaarden, zal de dekking ingaan op de in de aanvraag voorgestelde ingangsdatum.
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de Europeesche verwerkt voor het aangaan van
verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van voorkoming en bestrijding van fraude.
De gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf" is van toepassing. De volledige tekst kunt u bekijken op de site van het Verbond van Verzekeraars,
www.verzekeraars.nl
Geschillen en/of klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX AmsterdamZuidoost, de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag of de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van verzekerde of belanghebbende.

BASIS SCHADEVERGOEDING
●
●
●

Voor een nieuwe werfgebouwde boot geldt gedurende de eerste
12 maanden de nieuwwaarde als basis voor schadevergoeding.
Voor een buitenboordmotor tot en met 25pk, niet ouder dan
36 maanden, geldt de nieuwwaarde als basis voor schadevergoeding.
In alle overige gevallen geldt de dagwaarde als basis voor schadevergoeding.

VASTE TAXATIE
Werfgebouwde boten met een waarde vanaf € 25.000,- kunnen
op basis van vaste taxatie worden verzekerd. De taxatie is gratis bij
aanvang van de verzekering of na het verstrijken van de 12 maanden
nieuwwaardetermijn.

PAKKETPOLIS

BOOT
VERZEKERING

Premie en voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar voor:
● open catamarans
● verhuur
● (kajuit)trimarans
● zeevaart 3
● ligplaats buiten Nederland
● LPG.
● wedstrijdvaren op zee

Voorwaarden en premies zijn van toepassing met ingang van
april 2003. Alle voorgaande tarieven komen hiermee te vervallen.
Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details.

www.europeesche.nl

Uw verzekeringsadviseur

Een overzicht van door de Europeesche goedgekeurde diefstalpreventieproducten vindt u op www.europeesche.nl en is op aanvraag beschikbaar.

ALGEMENE UITSLUITINGEN
Niet verzekerd zijn onder andere: opzet, onvoldoende zorg en
onderhoud, normale slijtage en molest.

EXTRA AANDACHTSPUNT
Een vaarbewijs is wettelijk verplicht voor boten die sneller kunnen
varen dan 20 km per uur of die langer zijn dan 15 meter.

P lezier verzekerd

610-031 02-03

Als u de Bootverzekering afsluit als onderdeel van de
Europeesche Pakketpolis levert dat interessante voordelen op. Zoals
een pakketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal poliskosten en
termijnbetaling zonder dat u daarvoor een toeslag betaalt. Vanaf 2
verzekeringen is er al sprake van een pakketpolis! Neem voor meer
informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

Brandpreventie
Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een
brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig zijn. Aan boord van een
boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250 pk
moet een werkzaam automatisch brandblusapparaat in de
motorruimte geïnstalleerd zijn. Aan boord van een boot met één of
meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame, vonkvrije
afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn. Als verzekerde
tijdens de geldigheidsduur van de verzekering de boot wil voorzien
van een LPG-installatie, moet de Europeesche daarvan tijdig op de
hoogte gesteld worden.

PREMIE

Plezier verzekerd

