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Hulp bij het indienen van een claim 

Bij Paul L'Ortye Yachtverzekeringen is het ons doel is om u rust te geven door u zo efficiënt en behulpzaam mogelijk 

te helpen bij claims. 

Om ervoor te zorgen dat een claim soepel verloopt, hebben wij ook uw hulp nodig. Dus neem alstublieft de tijd om dit 

hoofdstuk goed te lezen, want het bevat veel nuttige uitleg en het beschrijft een aantal van uw taken en 

verantwoordelijkheden.  

Het is belangrijk dat u ons alles vertelt wat u weet over een incident dat kan leiden tot een claim. Of u nu denkt dat het 

relevant is of niet, het kan misschien later van pas komen. 

Contact met ons opnemen 

Paul L'Ortye Yachtverzekeringen 

Floralaan West 175 
5644 BK Eindhoven 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 40 211 14 56 Fax: +31 (0) 40 211 59 50 E-mail: paul@lortye.com. 
 

Onze openingstijden zijn 9:00-17:30 (GMT + 1) van maandag t/m vrijdag met uitzondering van feestdagen. Als u ons 

claims team buiten deze tijden belt, wordt u automatisch worden doorverbonden met ons antwoordapparaat, waar u 

de details van uw schade kan geven; dan zullen we ernaar streven om de volgende werkdag te reageren. 

Mocht u 'spoedeisende hulp' buiten onze kantooruren nodig hebben, dan hebben we daarvoor een maritiem 

gespecialiseerd claims team beschikbaar, 'C Claims' dat bij een noodsituatie hulp kan bieden. De openingstijden van 

de 'C Claims' hulplijn zijn op werkdagen 17:30-22:00 en in het weekend of nationale feestdagen 8:00-22:00.  

De 'C Claims' hulplijn kan hulp en begeleiding bieden met betrekking tot de beschikbaarheid van reparateurs, experts, 

monteurs of andere specialisten om u te helpen in de beginfase van een incident. Vervolgens zullen wij u exclusief 

adviseren, eventueel in combinatie met adviserende partijen die wij uitdrukkelijk beschikbaar stellen. In het geval van 

extern advies, willen wij daar te allen tijde van op de hoogte gehouden worden. 

Engels sprekende hulplijn voor noodsituaties buiten kantooruren (C Claims) 

Tel. 020 8502 6999 vanuit het Verenigd Koninkrijk 

 of +44 20 8502 6999 van buiten het Verenigd Koninkrijk 

Fax: 020 8500 1005  

E-mail: cclaimsuk@aol.com 

Belangrijke opmerking: Dit hulplijn voor noodsituaties is alleen beschikbaar in het Engels. 

Procedure 

Het is erg belangrijk dat we onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van elke gebeurtenis die, aan de hand van de 

polisvoorwaarden, kan leiden tot een claim. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om indien mogelijk uw polisnummer 

door te geven wanneer u ons contacteert.  

Nadat uw schade gemeld is, zullen we u een schadeformulier toesturen.   

● Dit moet volledig ingevuld worden en zo spoedig mogelijk worden teruggestuurd naar ons, ongeacht of u 

overweegt om de schade wel of niet te claimen op de verzekering. Ook kunnen we u verzoeken om offertes 

op te vragen voor de reparatie van een schade; en / of 

● om prijsopgaves op te vragen voor de vervanging van een verloren of kapot artikel. 

Elke offerte of prijsopgave dient zo snel mogelijk naar ons verzonden te worden, hoewel we u ook kunnen verzoeken 

om alternatieve offertes op te vragen. We kunnen een expert opdracht geven om de situatie te inspecteren en / of te 

onderzoeken. Behalve in noodgevallen of om verdere schade te voorkomen, moeten reparatieopdrachten niet worden 

gegeven zonder onze voorafgaande toestemming. Als u tevreden bent met de reparatie, moet u de factuur zelf 

betalen, waarna u ons de vereffende factuur doorstuurt voor onze betaling aan u.  

 

mailto:cclaimsuk@aol.com
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Praktische informatie 

● Houd er rekening mee dat de reparatieopdracht een overeenkomst is tussen u en de reparateur. Alle reparatie 

instructies of opdrachten tot vervanging van artikelen moet u zelf uitvoeren. Desondanks moet u altijd in de 

eerste plaats onze goedkeuring vragen. 

● De claim kan onderhevig zijn aan beperkingen naast de in de polis geldende eigen risico’s en de clausules in 

de polisvoorwaarden moeten zorgvuldig gelezen worden, zodat u zich hiervan volledig bewust bent 

(bijvoorbeeld: zeilen, sprayhoods en buitenboordmotoren). 

Behulpzaam advies 

Bij een incident kunt u zich het beste gedragen alsof u niet verzekerd bent. Dat advies kan vreemd klinken, maar het 

is heel belangrijk dat u in het geval van een incident met uw boot alle redelijke stappen neemt om de schade te 

beperken.  

Eigen schade 

● Neem onmiddellijk maatregelen om uw eigendommen te beschermen en om verdere schade of slijtage te 

voorkomen (dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat u een motor moet redden). 

● Schakel hulp in (professionele hulp indien benodigd) als dit direct nodig is om uw boot en uw eigendommen 

veilig te stellen en te beschermen.  

● Probeer een realistische prijs af te spreken wanneer het afslepen van uw boot noodzakelijk is. 

● Zoek en bewaar alle gebroken / gescheurde / beschadigde artikelen voor inspectie. 

Schade veroorzaakt door een derde 

● Tijdens deelname aan een wedstrijd: Maak bezwaar tegen de derde partij als ze geen sanctie aanvaardt. Zorg 

voor getuigenverklaringen. 

● Zorg dat u alle gegevens verkrijgt van de boottype/klasse/nummer/naam/club en de gegevens van getuigen, 

naast de namen en adressen van de bestuurder en booteigenaar. 

● Bij een ongeluk op de weg – noteer de gegevens van de bestuurder, het voertuig en bijbehorende 

verzekeraar en de getuigen en / of bel de politie om ze de situatie te laten opnemen.  

● Indien mogelijk, noteer alle gegevens en maak een schets van de situatie.   

Schade aan derden 

● Indien een derde u aansprakelijk wil stellen voor een schade, moet u hen voorzien van uw gegevens, zoals 

uw naam, uw polisnummer en uw bootgegevens. U dient alle correspondentie te erkennen en direct naar ons 

door te sturen.  

● Erken uw aansprakelijkheid niet tegen de tegenpartij en bied geen enkele vorm van betaling aan.  

Diefstal / Vandalisme 

● Elke diefstal en opzettelijke schade moet direct gemeld worden bij de politie.  

● Bewaar het aangifte- of referentienummer van de politie. 

● We hebben ook de serienummers van de motoren, bijboten, enzovoorts nodig. 

● Informeer uw jachtclub en / of de lokale havenmeester over alle gegevens van de diefstal/ het vandalisme.  

Deze 'nuttige adviezen sectie' is bedoeld om een leidraad te vormen voor wanneer u een claim op deze polis zou 

moeten indienen. Het maakt geen deel uit van de polisvoorwaarden en geeft ook geen indicatie of een claim 

geaccepteerd wordt.  
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Samenvatting Polisvoorwaarden 

Deze samenvatting bevat belangrijke informatie over uw polisvoorwaarden. Het bevat niet de volledige details van uw 

polis; die kunt u vinden in de polisvoorwaarden. U zou regelmatig uw verzekeringsdocumentatie moeten doornemen, 

zodat u zeker weet dat uw huidige dekking voldoende is. 

Over uw Polis 
Dit is een "Allrisk" polis voor 12 maanden, tenzij anders beschreven in uw verzekeringscertificaat. Deze verzekering 

wordt gedekt door MS Amlin Insurance SE en administratief bemiddeld door Paul L'Ortye Yachtverzekeringen. 

Belangrijke eigenschappen en voordelen 

Sectie A & B Allrisk dekking voor verlies, schade, diefstal en aansprakelijkheid tegenover derden.  

Sectie A 1.7  Verlies of schade door een eigen gebrek is verzekerd, inclusief de kosten van reparatie of  

   vervanging van het defecte onderdeel, tenzij uitgesloten in Sectie A 6.2.  

Sectie A 2.1  Een bijboot met buitenboordmotor is gedekt tot een maximum gezamenlijke waarde van € 10.000 en 

   max 15 pk, of zoals beschreven in uw verzekeringscertificaat (hogere bedragen beschikbaar op  

    aanvraag).   

Sectie A 2.3  Verlies of schade door geleidelijke achteruitgang is verzekerd, tenzij uitgesloten in Sectie A 7. 

Sectie C 1  Persoonlijke bezittingen zijn gedekt tot een bedrag van maximaal 30% van de verzekerde som van 

   de boot, tenzij anders beschreven in uw verzekeringscertificaat.  

Sectie D  Er is dekking voor het huren van een vervangende boot of een vakantiehuis. De voorwaarden en  

   beperkingen zijn beschreven in Sectie D. 

Sectie E & F Medische nooduitgaven en persoonlijke ongevallen zijn gedekt.  

Sectie H 1.2  Er is dekking voor het besturen van een boot door één persoon voor een periode van maximaal 18    
uur aan een stuk.     periode van maximaal 18 aaneengesloten uren. 

Sectie J 1.3  Er wordt geen aftrek van het eigen risico toegepast bij claims die vallen onder sectie B ”Uw  
aansprakelijkheid tegenover derden.” 

Sectie J 1.8  Er wordt geen aftrek van het eigen risico toegepast voor verlies of schade dat veroorzaakt is door  

onverzekerde derden.  

Belangrijke en ongebruikelijke uitsluitingen en beperkingen 

Sectie A 4.5  Diefstal van de bijboot is niet gedekt als het geen rompnummer of ander identificatienummer heeft.  

Sectie    Voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing op de diefstaldekking voor buitenboordmotoren. 

4.7 & A 4.8  Daaronder valt de plicht om ons de motornummers door te geven bij een claim waarbij een 

   buitenboordmotor gestolen is. Er gelden ook speciale voorwaarden voor het beveiligen van uw  

   buitenboordmotor en het type slot dat hiervoor gebruikt moet worden.  

Sectie A 4.13  Er is dekking voor verlies of schade als gevolg van vorst; Dit is echter verbonden aan bepaalde  

voorwaarden. 

Sectie G  Er is een verhoogd eigen risico voor de mast, zeilen en tuigage indien het een gemeten boot betreft. 

Sectie J 2  Er is geen aftrek nieuw voor oud als verbetering ten opzichte van voor de schade ontstaat door 

reparatie of vervanging, met uitzondering van de genoemde artikelen in sectie J 2.1 t/m 2.6.     betere conditie dan voorafgaand aan de schade, met uitzondering van de items die ouder zijn dan 36      maanden, vermeld in deel I 2,1-2,6. 

Sectie N 1.2  Het rompnummer, indien de boot er één heeft, is vereist voor alle diefstal gerelateerde claims. 
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Hoe dien ik een claim in? 

Als een claim moet indienen, moet u ons onmiddellijk contacteren: 

● Telefoon: +31 (0) 40 211 14 56 

● E-mail: paul@lortye.com 

● Adres:  Floralaan West 175 5644 BK Eindhoven Nederland 

● Fax: +31 (0) 40 211 59 50 

Meer informatie kunt u vinden bij "Hulp bij het indienen van een claim” in dit document. 

Hoe beëindigd u de polis in de 'afkoelingsperiode’? 

U mag de polis beëindigen binnen 14 dagen na aanvang en/of binnen 14 dagen na ontvangst van de 

verzekeringsdocumenten, door contact met ons op te nemen. Wij zullen de volledige premie die u heeft betaald terug 

betalen, op voorwaarde dat u geen aanspraak op de polis heeft gemaakt. Verdere details over hoe u uw polis kunt 

annuleren zijn te vinden in sectie M van de polisvoorwaarden. 

Hoe beëindigd u de polis gedurende de looptijd? 

In het geval dat de boot wordt verkocht, kunt u uw polis op elk gewenst moment beëindigen door contact met ons op 

te nemen. Om elke andere reden, kunt u geen premierestitutie krijgen gedurende het eerste jaar van het contract. Na 

het eerste jaar, kunt u uw polis op elk gewenst moment beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand. Mits u geen 

aanspraak op de polis heeft gemaakt, ontvangt u premierestitutie met een aftrek evenredig aan het deel van de 

periode dat u verzekerd was.  

Kunnen wij uw polis beëindigen?  

Wij kunnen uw polis op elk gewenst moment beëindigen, wanneer er een geldige reden voor is, met een schriftelijke 

opzegtermijn van 15 dagen. Geldige redenen voor het beëindigen van uw polis zijn onder andere: 

● Wanbetaling van de premie; 

● Weigering van medewerking / niet verstrekken van informatie; en  

● Een redelijk vermoeden van fraude; 

● Een afgesloten claim. 

We zullen de premie terug betalen met een aftrek evenredig aan het deel van de periode dat u verzekerd was. 

Hoe dient u een klacht in? 

We zijn trots op de diensten die wij u verlenen, maar als u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling van 

uw verzekering of claim, neem dan contact op met Paul L'Ortye Yacht Verzekeringen, Floralaan West 175 5644 BK 

Eindhoven Nederland Tel: +31 (0) 40 211 14 56, Fax +31 (0) 40 211 59 50, E-mail paul@lortye.com. 

Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn om uw klacht onmiddellijk op te lossen, zal het worden voorgelegd 

aan de claims afdeling van MS Amlin Insurance SE. In het geval dat u nog steeds niet tevreden bent met de geboden 

oplossing, heeft u het recht om uw klacht voor te leggen aan: de UK Financial Ombudsman Service of het 

toepasselijke nationale klachteninstituut in uw land. Alle details over welke instantie te contacteren worden aan u 

verstrekt in elke fase. Meer informatie is te vinden in Sectie P van de polisvoorwaarden.  

mailto:paul@lortye.com
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Belangrijke Klantinformatie 

Het verzorgen van uw boot 

Vergeet niet dat uw polis geen onderhoudscontract is. Het is aan u om ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden 

genomen om uw boot en apparatuur te onderhouden.  

Belangrijke mededeling 

Het bedrag waarvoor wij uw boot hebben verzekerd is de overeengekomen waarde van de boot. Als de informatie die 

u ons gegeven heeft over de waarde van uw boot (inclusief de prijs waarvoor u de boot gekocht heeft) onjuist is, zou 

uw dekking niet geldig kunnen zijn en zouden wij kunnen weigeren om uw claim te betalen.  

De voorwaarden van uw polis en de premie zijn gebaseerd op de informatie die u ons heeft verstrekt. U moet ervoor 

zorgen dat alle verstrekte feiten correct zijn en u moet onmiddellijk contact met ons opnemen als er veranderingen zijn 

in de informatie die u ons heeft verstrekt op het moment dat u ontdekt dat de verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn. 

Voorbeelden bevatten, maar zijn niet beperkt tot: 

● de marktwaarde voortvloeiende uit het feit dat u uw boot te koop aanbiedt of voortvloeiende uit een 

 taxatierapport op uw initiatief; 

● het gebruik van de boot; 

● Strafrechtelijke vervolging of veroordeling van elk persoon met een belang in de boot; en 

● Verandering van de locatie van de vaste ligplaats of het type ligplaats.  

Een gebrek aan het volledig of nauwkeurig verstrekken van informatie kan uw polis ongeldig verklaren en kan leiden 

tot een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitbetaling van een claim. Als u twijfelt, neem dan contact met ons op. 

Belastingen 

Er kunnen situaties zijn waarin verschuldigde belastingen verschuldigd zijn die niet via ons worden betaald. Als dit 

voorkomt dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit 

worden betaald. 

Taal 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de communicatie tijdens de looptijd van uw polis geschieden in het 

Nederlands, Engels, Frans of Duits. In geval van verschillen in de vertaling of de interpretatie tussen de taal van het 

door u gekozen document en de andere talen, zullen partijen gebonden zijn aan de Engels versie, die leidend is. 

Recht en Jurisdictie 

Uw polis wordt gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Juridische 

procedures kunnen worden gehouden in de toepasselijke rechtbanken in het land van de woonplaats van de 

verzekeringnemer, indien de woonplaats van de verzekeringnemer binnen de EU is, anders zal de locatie van de 

rechtbank in Nederland zijn. Deze rechtbank is exclusief bevoegd om alle geschillen of vorderingen te regelen die 

voortvloeien uit of verband hebben met uw polis, alsmede de inhoud of samenstelling van de polisvoorwaarden 

(inclusief niet-contractuele geschillen of claims) tenzij specifiek is ingestemd met het tegendeel. 

 

Bescherming Persoonsgegevens Mededeling 

Om uw verzoek tot een verzekering te behandelen of om deze daaropvolgend administratief te verwerken tot uw polis, 

moeten we uw persoonsgegevens en waar nodig uw “gevoelige” persoonsgegevens verwerken, waarbij we werken 

volgens de bepalingen van de geldende EU en lokale regelgeving betreffende de bescherming van 

persoonsgegevens. We kunnen een deel of alle verkregen persoonsgegevens controleren en / of  doorgeven aan 

door ons aangewezen service providers om uw polis administratief te verwerken, om te herverzekeren of voor de 

behandeling van claims. Ook kunnen we een deel of alle verkregen persoonsgegevens doorgeven aan regelgevende 

of andere organisaties, zodat we voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen; en aan databases en 

fraudepreventie bedrijven. In het bijzonder, om uw verzekeringsdekking te verlenen en behouden, geven we uw 

gegevens door aan de verzekeraar MS Amlin Insurance SE, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London 

EC3V 4AG. 
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Telefoon Opnames 

Houd er rekening mee dat de gesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings- en monitoringsdoeleinden. 

Premies en Claims 

Alle premies en claims worden door ons behandeld namens MS Amlin Insurance SE. 

Marketing    

Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om marketing informatie te verstrekken, waarvan wij denken dat het 

voor uw relevant en van belang kan zijn. Neem contact met ons op als u dergelijke mededelingen niet wenst te 

ontvangen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden. 

Contact met ons opnemen  

Wij zijn alleen in staat om uw polis te bespreken met de persoon die in het verzekeringscertificaat aangegeven staat. 

Als u een ander persoon nodig heeft om namens u uw polis te regelen, neem dan contact met ons op via +31(0)211 

14 56 of schriftelijk naar ons adres zoals weergeven in de volgende sectie.  

Opmerkingen over onze service   

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze service, neem contact op met Paul L'Ortye Yacht Verzekeringen, 

Floralaan West 175 5644 BK Eindhoven Nederland, Tel: +31 (0) 40 2111 456, Fax +31 (0) 40 211 59 50, e-mail 

paul@lortye.com. 
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Paul L'Ortye Yachtverzekeringen Polisvoorwaarden 

Begrippen 

De onderstaande woorden, die in vetgedrukte tekst in dit document worden weergegeven, hebben de volgende 

betekenis: 

Verzekeringscertificaat - Het door ons aan u uitgegeven document met de titel "VERZEKERINGSCERTIFICAAT" 

waarin de dekking, de verzekerde waarde en de beperkingen beschreven worden.  

Constructief total loss - Wanneer de kosten van vervanging of reparatie van de boot hoger zijn dan het verzekerd 

bedrag. 

Geleidelijke achteruitgang - De geleidelijke achteruitgang van de Boot veroorzaakt door slijtage, roest, rotten, 

oxidatie, corrosie, elektrolyse of galvanische werking, verspillen of verwering. 

Eigen gebrek - Een minderwaardige eigenschap of toestand van het materiaal, dat niet hoort voor te komen in zaken 

van dezelfde soort en kwaliteit, dat niet duidelijk is bij een routine-inspectie en niet het gevolg is van geleidelijke 

achteruitgang of een gebrek aan onderhoud. 

Aandrijfinstallatie - Dit begrip omvat, maar is niet beperkt tot de hoofd- of hulpmotoren waaronder buitenboord 

motoren, versnellingsbakken, startmotoren, dynamo's, elektrische en mechanische apparatuur, kabels en fittingen, 

hydraulische apparatuur, leidingen en fittingen, boilers, assen, uitlaatsystemen, generatoren, airconditioners, tanks, 

pompen en watermakers. 

Maximum constructiesnelheid - de maximale snelheid waarvoor de boot in combinatie met een specifieke motor is 

ontworpen, zoals aangegeven door de fabrikant van de boot. 

Inboedel - Bezittingen van persoonlijke aard die U bezit en specifiek gebruikt voor de boot, en die normaal gesproken 

niet mee worden verkocht met de boot. 

Polis - De verzekeringspolis die gevormd wordt door dit document samen met het verzekeringscertificaat. 

Verzekerde Waarde - De waarde van de boot, of andere verzekerde zaken zoals gespecificeerd in het 

verzekeringscertificaat. 

Total Loss - De boot is onherroepelijk verloren gegaan of vernietigd. 

Boot - De boot zoals omschreven in het verzekeringscertificaat, waaronder de romp, aandrijfinstallatie, uitrusting 

en apparatuur, bijboot en wegtrailer die zijn opgegeven of deel uitmaken van de oorspronkelijke aankoop van de boot 

en opgenomen in de verzekerde waarde, zoals aangegeven in het verzekeringscertificaat. 

Wij, ons en onze - Paul L'Ortye Yachtverzekeringen namens de verzekeraar MS Amlin Insurance SE. 

U en Uw - Het individu, het bedrijf of de andere organisatie genoemd als de verzekerde in het 

verzekeringscertificaat. 

Interpretaties 

De secties zijn in dit document enkel aanwezig om referenties makkelijker te maken en zullen niet van invloed zij op 

de interpretatie van de polis. 

Tenzij de context anders vereist, zullen woorden in het enkelvoud ook het meervoud betekenen en in het meervoud 

tevens het enkelvoud betekenen. 
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Sectie A  Boot 

Wat is gedekt 

1 Gedurende op de wal of drijvend in het water, opgetild, uit het water getrokken of te water gelaten, vervoerd 

over de weg, per spoor, lucht of auto-ferry, is de boot verzekerd voor verlies voortvloeiend uit: 

 1.1 alle risico's van accidentele schade,  

 1.2 diefstal, 

 1.3 brand en / of explosie; 

 1.4 piraterij, 

 1.5 vandalisme; 

 1.6 opzettelijke schade (niet veroorzaakt door u); 

 1.7 Eigen gebrek, inclusief van de kosten van reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, 

   tenzij uitgesloten in Sectie A 6.2;  

 1.8 elektrolyse veroorzaakt door een plotselinge en aanwijsbare oorzaak. 

2 Gedurende op de wal of drijvend in het water, opgetild, uit het water getrokken of te water gelaten, vervoerd 

over de weg, per spoor, lucht of auto-ferry, is de boot ook verzekerd voor: 

 2.1 Accidenteel verlies of schade betreffende de buitenboordmotor (maximaal 15pk) en bijboot (tot een 

maximum gezamenlijke waarde van € 10.000) of zoals aangegeven in het verzekeringscertificaat; 

 2.2 Accidenteel verlies of beschadiging als gevolg van een storing of het uitvallen van aandrijfinstallatie; en 

 2.3 Accidenteel verlies of beschadiging als gevolg van de geleidelijke achteruitgang, tenzij uitgesloten in 

Sectie A 7. 

3 U bent ook gedekt voor: 

 3.1 bergingskosten inclusief sleep- of hulpkosten die u heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van 

een schade die gedekt is door deze polis; en 

 3.2 kosten die u heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van een schade die gedekt is door 

   deze polis. 

Wat is niet gedekt 

4 Geen dekking wordt verstrekt met betrekking tot verlies of schade als gevolg van: 

 4.1 een waardevermindering van de boot als gevolg van schade en / of reparatie; 

 4.2 een in het verleden ongerepareerde schade aan de boot in het geval van een daaropvolgende Total 

Loss of Constructief Total Loss schade, of de kosten van tijdelijke reparaties (behalve ter voorkoming 

of beperking van een schade); 

 4.3 de kosten van het maken van een defect als gevolg van een reparatie, een aanpassing of 

onderhoudswerkzaamheden aan de boot; 

 4.4 de kosten van het herstellen van een constructiefout of bouwfout; 

 4.5 diefstal van een bijboot die geen herkenbare markering heeft, bijvoorbeeld een rompnummer of  

   registratienummer; 

 4.6 diefstal van uitrusting of apparatuur, tenzij het met geweld gestolen is van de boot, een gesloten kast of 

kluis, een afgesloten opslag, of een afgesloten voertuig; 

 4.7 diefstal van een buitenboordmotor waarvan U ons het serienummer niet heeft voorzien in het geval van  

   een claim; 
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 4.8  diefstal van de buitenboordmotor, tenzij uit een gesloten kast of kluis, een afgesloten opslag, of een  

   afgesloten voertuig, of bevestigd aan de boot of de bijboot door een goedgekeurd speciaal daarvoor  

   ontworpen slot in aanvulling op de normale wijze van bevestiging; 

 4.9 diefstal van de aanhanger en de verzekerde zaken die eraan bevestigd zijn, inclusief de boot, tenzij de 

trailer is vergrendeld met een wielklem, of is gestolen uit een afgesloten gebouw; 

 4.10 osmose, aangroei van (zee)pokken groei of schimmelgroei; 

 4.11 het indringen van het water in de boot, tenzij het plotseling en onverwachts is, of ten gevolge van een  

   ongeval; 

 4.12 geleidelijke accumulatie van regenwater of sneeuw in of op de boot, tenzij als gevolg van plotselinge, 

zeldzame en extreme weersomstandigheden; of 

 4.13 vorst en / of bevriezing van de boot, tenzij u kunt aantonen dat u alle noodzakelijke preventieve 

maatregelen heeft genomen, waaronder, maar niet beperkt tot, de aanbevelingen van alle fabrikant of 

wanneer aanbevelingen van de fabrikant niet bestaan; het advies van een gekwalificeerde 

scheepswerktuigkundige inclusief het correcte gebruik van antivries: 

5 U bent ook niet verzekerd voor het verlies van of schade aan: 

 5.1 De zeilen van de boot, wanneer ze gescheurd of weggeblazen zijn tijdens het gebruik als gevolg de wind 

of, tenzij de tuigage waaraan deze zijn bevestigd tegelijkertijd beschadigd is, 

 5.2 een jet drive of jet voortstuwingssysteem als gevolg van inname van buitenaf, bijvoorbeeld zand of  

   stenen, uitsluitend ten behoeve van waterscooters; of 

 5.3 verbruiksmaterialen, die welke door U worden gebruikt, die regelmatig moeten worden vervangen, omdat 

ze slijten of opgebruikt zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, voedsel, drank, verf, lak, smeermiddelen en 

brandstof. 

6 U bent ook niet gedekt voor: 

 6.1 reparatie- of vervangingskosten aan de aandrijfinstallatie als gevolg van een mechanisch of 

elektronisch defect, tenzij het veroorzaakt is door een eigen gebrek en de dekking van toepassing is 

volgens Sectie A 6.2. 

 6.2 reparatie- of vervangingskosten aan de aandrijfinstallatie veroorzaakt door een eigen gebrek, tenzij: 

  (a) de aandrijfinstallatie minder dan 10 jaar oud is vanaf de datum van fabricage; 

  (b) professioneel is geïnstalleerd; 

  (c) U met schriftelijk bewijs kunt aantonen dat de aanbevelingen voor onderhoud van de fabrikant en 

       de recalls zijn uitgevoerd; en 

  (d) het gebrek zich niet in de buitenboordmotor(en) bevindt; 

7 U bent ook niet gedekt voor: 

 7.1 Geleidelijke achteruitgang, tenzij het niet kon worden herkend door routine-inspectie en niet kon 

worden voorkomen door de service, het onderhoud of de vervanging in overeenstemming met de 

instructies van de desbetreffende fabrikant, of naar algemeen geaccepteerde gebruiken en advies van 

een gekwalificeerde scheepsexpert die deel uitmaakt van een professioneel expertisebureau.  

 7.2 reparatie- of vervangingskosten van het onderdeel dat geleidelijk achteruit is gegaan; en 

 7.3 verlies of schade aan de aandrijfinstallatie, indien het onderdeel dat geleidelijk achteruit is gegaan deel 

uit maakt van de aandrijfinstallatie.  

 

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  
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Sectie B  Uw aansprakelijkheid tegenover derden 

Wat is gedekt 

1 Gedekt zijn de sommen (tot het bedrag in het verzekeringscertificaat) die u, of iemand die met uw 

toestemming verantwoordelijk is voor de boot, wettelijk verplicht is te betalen voortvloeiend uit U uw belang in 

de boot, als gevolg van: 

  1.1 schade aan een andere boot of eigendom; 

  1.2 dood of letsel; 

 1.3 verontreiniging; en  

 1.4 andere financiële verliezen.  

2 Daarnaast zullen we ook betalen voor: 

  2.1 juridische kosten die u bent opgelopen of moet betalen bij de afwikkeling of verdediging van een claim, 

onder voorbehoud van onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en 

  2.2 vergoedingen en / of kosten in verband met het bijwonen van een officieel onderzoek, onder voorbehoud 

van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

3 De verschuldigde schadevergoeding zal beperkt worden tot het bedrag in het verzekeringscertificaat ten 

aanzien van elk enkel ongeval of een reeks van ongevallen voortvloeiend uit dezelfde gebeurtenis. 

 

Wat is niet gedekt 

4 Geen dekking wordt verstrekt met betrekking tot: 

  4.1 de kosten die U mag wettelijk moet betalen voor de verwijdering en / of het afvoeren van de boot, indien: 

  (a) er is geen accidentele schade aan de boot; of  

  (b) de schade aan de boot zich niet geheel of gedeeltelijk gedekt is door deze polis.  

  4.2 de wettelijke aansprakelijkheid van personen die de boot besturen, beheren of op de boot werken, die in 

dienst zijn van een scheepswerf, reparatiewerf, jachthaven, jachtclub, verkooporganisatie, transporteur of 

een soortgelijke organisatie; 

  4.3 aansprakelijk voor ongelukken of ziekte betreffende een persoon die door U in verband met de boot in 

dienst is genomen; 

  4.4 aansprakelijkheid jegens derden welke is toegestaan, aanvaard of overeengekomen zonder onze 

toestemming; 

  4.5 aansprakelijkheid jegens derden tijdens het gebruik van de boot voor waterskiën, het slepen van 

waterspeelgoed, aquaplaning of soortgelijke activiteiten, tenzij: 

  (a) het waterspeelgoed professioneel ontworpen en gefabriceerd is; en 

  (b) het water speelgoed precies in overeenstemming met de instructies van de fabrikant wordt gebruikt, 

met betrekking tot het maximum aantal opvarenden, hun omvang en gewicht en de snelheid tijdens 

het gebruik. 

 4.6 aansprakelijkheid als gevolg, terwijl de boot wordt gebruikt in verband met parasailing of een soortgelijke 

activiteit;  

 4.7 aansprakelijkheid jegens derden, terwijl de boot is bevestigd aan, gemonteerd op of getrokken door een 

motorvoertuig of onbedoeld los is geraakt van een motorvoertuig; of 

 4.8 aansprakelijkheid jegens elk persoon als zij of iemand anders is betaald om aan boord van de boot te 

zijn, tenzij dekking is uitgebreid zoals genoemd wordt in sectie I 1.2. 
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Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  

Sectie C  Persoonlijke bezittingen 

Wat is gedekt 

1 Wanneer uw persoonlijke bezittingen aan boord zijn van de boot of in de opslag, zijn deze gedekt voor een 

bedrag van ten hoogste 30% van de het verzekerd bedrag van de boot of een ander bedrag zoals 

aangegeven in het verzekeringscertificaat voor: 

  1.1 alle risico's van accidentele schade, 

 1.2 diefstal 

 1.3 brand en / of explosie; 

 1.4 piraterij, 

 1.5 vandalisme; 

2 We zullen het bedrag dat we betalen niet te verlagen als het repareren of vervangen uw persoonlijke 

bezittingen zou herstellen naar een betere conditie dan voorafgaand aan de schade, tenzij de marktwaarde 

lager is dan 40% van de nieuwwaarde. 

3 De dekking van persoonlijke bezittingen is beperkt tot: 

 2.1 € 500 voor fietsen 

 2.2 € 500 voor sierraden  

 2.3 € 500 voor contant geld.  

 2.4 € 500 voor audio- en videoapparatuur. 

 2.5 € 1.000 voor computer-apparatuur die geen deel uitmaakt van de boot. 

 2.6   € 5.000 per enkel item, indien hierboven niet afzonderlijk vermeld. 

4 U zal uw geen no claim korting verliezen bij een claim die beperkt is tot uw persoonlijke bezittingen. 

 

Wat is niet gedekt 

5 Geen dekking wordt verstrekt met betrekking tot: 

 4.1 Persoonlijke eigendommen met betrekking tot een boot onder de 4,5 meter in lengte; 

 4.2 het breken van de items van een breekbare of broze aard; 

 4.3  Persoonlijke eigendommen die verzekerd op een andere polis; of 

 4.4 Prothesen, antiek en collecties en draagbare communicatieapparaten inclusief mobiele telefoons; 

 4.5 diefstal van persoonlijke eigendommen: 

  (a) tenzij meegenomen na braak uit de afgesloten boot of uit een afgesloten kast of kluis; of 

  (b) wanneer niet aan boord (tenzij gestolen uit afgesloten opslag)  

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  
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Sectie D  Vervangende boot / Vakantiewoning 

1     Gedekt zijn de kosten van het huren van een vervangende boot of een vakantiewoning indien u verlies of 

schade oploopt met betrekking tot de boot, terwijl u op vakantie bent of tijdens de periode van 30 dagen 

voorafgaand aan de geplande vakantie, wanneer u hierdoor de boot niet meer kunt gebruiken. 

2     Het bedrag dat door middel van een rekening moet worden geclaimd, is beperkt tot: 

(a) € 350 per dag, wanneer de boot zou worden gebruikt om te overnachten en als een vakantiehuis; 

(b) € 50 per dag, wanneer de  boot niet zou worden gebruikt om te overnachten en als een vakantiehuis;  

(c) 15 dagen in totaal 

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  

Sectie E  Medische Nooduitgaven 

Wat is gedekt 

1 Gedekt zijn medische nooduitgaven, tot een maximum van € 1.500 per persoon, opgelopen door u, uw familie 

en gasten in verband met verwondingen als gevolg van een ongeval aan boord van de boot met uw 

toestemming.  

Wat is niet gedekt 

2 Er is geen dekking voor iedereen die in dienst gesteld is of betaald is om op de boot te zijn. 

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  

 

Sectie F  Persoonlijke ongevallen 

Wat is gedekt 

1 Wij zullen € 20.000 betalen aan u of iemand aan boord van de boot met uw toestemming, die aan boord een 

ongeluk heeft of tijdens het op- of afstappen van de boot, dat resulteert in: 

 1.1 dood; 

 1.2 amputatie of permanent verlies van het gebruik van de hele arm, hand, been en / of de voet; 

 1.3 permanent verlies van het gezichtsvermogen van één of beide ogen; of 

 1.4 een volledige permanente invaliditeit, die ten minste 52 weken na incident heeft geduurd en die arbeid in 

loondienst voorkomt en waarbij de door ons aangewezen medische adviseurs bevestigen dat de 

invaliditeit niet zal verbeteren. 

Wat is niet gedekt 

2 Geen dekking bestaat voor: 

 2.1 iedereen die in dienst is of betaald wordt om op de boot te zijn; of 

  2.2 iedereen die een claim jegens u maakt, die onder sectie B van de polisvoorwaarden gedekt is. 

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  
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Sectie G – Deelnemen aan Wedstrijden   

Wat is gedekt 

1 Terwijl u met de boot aan een wedstrijd deelneemt, wordt dekking verleend voor: 

 1.1 verlies van inschrijfgeld tot € 1.500 als de boot niet in staat is deel te nemen aan een regatta, serie of 

event waar u voor was ingeschreven, als gevolg van alle gedekte schades genoemd in sectie A van de 

polisvoorwaarden.   

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  

Sectie H - Algemene Voorwaarden van de Polisvoorwaarden 

1 U moet voldoen aan alle van de volgende voorwaarden:  

 1.1 Als u iemand anders toestemming geeft om de leiding van de boot over te nemen, moet u alle 

voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die persoon genoeg ervaring heeft. 

 1.2 De boot mag niet door één persoon worden bestuurd gedurende een periode van meer dan 18 

opeenvolgende uren.  

 1.3 U moet de boot voor het beoogde gebruik onderhouden. 

 1.4 U mag geen belofte namens ons maken zonder onze voorafgaande toestemming.  

 1.5 De boot en de wijze waarop deze wordt gebruikt moet voldoen aan alle wettelijke en plaatselijke regels 

of vergunningsvoorwaarden, voor zover van toepassing. 

1.6 U mag de boot niet gebruiken of toestaan dat de boot wordt gebruikt voor onwettige doeleinden.  

Sectie I  Algemeen uitsluitingen van de Polisvoorwaarden 

1 U bent niet verzekerd :  

 1.1 gedurende de vaart buiten het vaargebied zoals aangegeven in het verzekeringscertificaat, tenzij het 

nodig is om uw boot, U of Uw gasten veilig te stellen. 

 1.2 wanneer de boot wordt gebruikt voor de verhuur, huur of commerciële doeleinden, tenzij door ons 

anders is overeengekomen. 

 1.3 voor een handeling of het nalaten van een handeling door de persoon die verantwoordelijk is voor de 

boot, terwijl de persoon beperkt in zijn handelen is door de consumptie van alcohol of drugs; 

 1.4 voor terrorisme (tenzij dekking verplicht is door de wet); 

 1.5 voor een rechtmatige inbeslagname, beslaglegging of vasthouding van de boot; 

 1.6 voor oorlog, burgeroorlog, conflicten, onrust en oproer; 

 1.7 voor ioniserende straling of besmetting door radioactiviteit van nucleaire brandstof of van nucleair afval of 

van de verbranding van nucleaire brandstof waaronder: 

  (a)  de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van een 

nucleaire installatie, reactor of een andere nucleaire samenkomst of een nucleair component 

daarvan; 

  (b)  een wapen of apparaat dat gebruik maakt van atoom- of nucleaire splitsing of fusie of een andere 

soortgelijke reactie of radioactieve kracht of materie; en 

  (c) de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettende eigenschappen van een 

radioactieve stof.  

  Opmerking: Uitsluiting 1.7 geldt niet voor radioactieve isotopen, met uitzondering van nucleaire    
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   brandstof, wanneer dergelijke isotopen worden voorbereid, vervoerd, opgeslagen of gebruikt voor  

   commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of soortgelijke vreedzame doeleinden. 

 1.8 voor chemische, biologische, bio-chemische, of elektromagnetische wapens 

 1.9 het zinken of gedeeltelijk vol lopen van water in de boot, terwijl boot onbeheerd drijft, indien de boot 

korter is dan 5,10 meter en indien de maximale snelheid meer is dan 30 km/h, tenzij door ons 

overeengekomen. 

2 U bent ook niet verzekerd voor: 

 2.1 verlies door het ontbreken van de mogelijkheid om de boot te gebruiken, winstderving of verlies van  

   waarde; 

 2.2 de reiskosten en tijdelijke huisvesting, met uitzondering van de vermelding in sectie D; 

 2.3 indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk elders in de polisvoorwaarden vermeld als gedekt; 

 2.4 bekeuringen, boetes en kosten als gevolg van een strafrechtelijke procedure;  

 2.5 verlies of schade betreffende uw ligplaats, tenzij anders overeengekomen door ons; of 

  2.6 het deelnemen aan wedstrijden, indien de boot is geen zeilboot is. 

 2.7  verschillen in de finish van de oppervlakte, waaronder kleur en glans, lak, vernis of een soortgelijke 

afwerking.  

3 U bent ook niet verzekerd voor verlies voortvloeiend uit de Institute Cyber Attack Exclusion clausule: 

 3.1 Onder voorbehoud van alleen de clausule in sectie I 3.2 hieronder, dekt deze verzekering in geen geval 

verlies, schade, aansprakelijkheid of kosten direct of indirect veroorzaakt door of bijgedragen door of 

voortvloeiend uit het gebruik of de uitvoering, als een middel voor het toebrengen van schade aan een 

computer, computersysteem, computersoftware programma, kwaadaardige code, computervirus of 

proces of enig ander elektronisch systeem; 

 3.2 Waar deze clausule wordt toegepast bij polissen met dekking voor de risico's van oorlog, burgeroorlog, 

revolutie, rebellie dekt, opstand, of burgeroorlog die daaruit voortvloeit, of enige vijandige daad door of 

tegen een oorlogvoerende macht, of terrorisme of een persoon die handelt vanuit een politiek motief, is 

de clausule in Sectie I 3.1 niet van toepassing op verlies (die anders zouden worden gedekt) als gevolg 

van het gebruik van een computer, computer uitsluiten systeem- of computersoftwareprogramma of een 

ander elektronisch systeem bij de lancering en / of begeleiding systeem en / of schietmechanisme van 

een wapen of raket. 

4 U bent ook niet verzekerd voor verlies voortvloeiend uit de Sanction Limitation and Exclusion clausule: 

 4.1 Geen (her) verzekeraar wordt geacht dekking te bieden en geen (her) verzekeraar is aansprakelijk voor 

claims of het bieden van enig voordeel hiermee voor zover het verstrekken van een dergelijke dekking, 

de betaling van een dergelijke claim of verstrekking van een dergelijk voordeel die (her) verzekeraar zou 

blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking onder Resoluties van de Verenigde Naties of de 

handel in economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie Union, Verenigd 

Koninkrijk of Verenigde Staten van Amerika. 

Sectie J - Algemene Eigen Risico’s van de Polisvoorwaarden 

1. Het eigen risico vermeld in het verzekeringscertificaat zal in mindering worden gebracht bij alle claims,  

  behalve ten aanzien van claims: 

 1.1 voor Total Loss; 

 1.2 voor Constructief total loss; 

 1.3 onder sectie B "Uw aansprakelijkheid tegenover derden"; 

 1.4 onder Sectie E "Medische noodkosten"; 

 1.5 onder Sectie F "Persoonlijke ongevallen", 
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 1.6 voor inschrijfgeld onder sectie G "Deelnemen aan Wedstrijden", 

 1.7 voor de kosten die uitsluitend zijn gemaakt ter voorkoming of beperken van schade; en 

 1.8 voor verlies of schade veroorzaakt door een onverzekerde derde. 

2. Er is geen aftrek nieuw voor oud als verbetering ten opzichte van voor de schade ontstaat door het  reparatie 

of vervanging, met uitzondering van de genoemde artikelen in sectie I 2.1 t/m 2.6. Aftrek naar marktwaarde is 

alleen van toepassing op de volgende items die ouder zijn dan 36 maanden:   

 2.1  Zeilen 

 2.2  Tuigage  

 2.3  Veiligheidsvoorzieningen 

 2.4  Opblaasbare bijboten 

 2.5  Beschermende dekzeilen en sprayhoods 

 2.6  Buitenboordmotoren   

3. Als de boot is gemeten onder andere om deel te nemen aan wedstrijden is er op de dag dat de wedstrijd 

plaatsvindt, een extra eigen risico van 2% van de waarde van de boot vermeld in het 

verzekeringscertificaat, met een minimum van € 250 en een maximum van € 2.500 per incident. Dit eigen 

risico geldt alleen voor de mast, verstaging, zeilen en tuigage  

Dit zal aanvullend zijn op het eigen risico vermeld in het verzekeringscertificaat. 

Sectie K  Ligplaats en Vaargebied 

Wat is gedekt 

1. Vaste ligplaats en winterstalling 

Uw boot is verzekerd als de boot zich bevind op een ligplaats of in een winterstalling binnen het vaargebied 

zoals vermeld in het verzekeringscertificaat: 

2.  De onderstaande vaargebieden hebben de volgende betekenis: 

 2.1 Vaargebied: "Europese binnenwateren".  

  Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Europese binnenwateren" is, dan  

  wordt dekking verleend voor de binnenwateren van Europa en de kustwateren van Europa tot 10  

  nautische mijlen uit de kust.   

2.2 Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Europese zeeën" is, dan wordt in aanvulling  

 in aanvulling op "Europese binnenwateren" ook dekking verleend voor de Europese zeeën, indien de 

 boot binnen de volgende limieten blijft: 

 Vaargebied: "Europese zeeën"   

o 73 graden noorderbreedte 

o 24 graden noorderbreedte 

o 30 graden westerlengte 

o 35 graden oosterlengte 

2.3 Vaargebied: "Caraïbische zeeën" 

 Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Caraïbische zee" is, dan wordt dekking 

  verleend voor de reis naar en het verblijf op de Caraïbische zeeën, binnen de volgende limieten: 

o 73 graden noorderbreedte 

o 10 graden noorderbreedte 

o 90 graden westerlengte 

o 35 graden oosterlengte 
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2.4 Vaargebied: “Wereld” 

Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Wereld" is, dan wordt wereldwijd dekking 

verleend. 

2.4.1 Als het vaargebied op de polis “Wereld” is, zal de verzekering voor het varen en de aanwezigheid  

   van de boot wereldwijd van kracht zijn.   

 

Wat is niet gedekt 

3 Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Europese binnenwateren" of  

  "Europese zeeën” is, wordt geen dekking verleend van 1 November tot en met 31 Maart buiten Nederland,  

  België en Duitsland, tenzij anders vermeld op het verzekeringscertificaat. 

4 Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Caraïbische Zee" of “Wereld” is, wordt er onder 

geen enkele sectie dekking verleend, tenzij: 

4.1  Ten minste twee ervaren bemanningsleden zijn aan boord van de boot, gedurende het varen. 

4.2 De boot is afgemeerd op een vaste ligplaats (geen anker / boei) in een beveiligde jachthaven of in 

een beveiligde winterstalling op de kant. 

5 Als de vaargebied vermeld op uw verzekeringscertificaat "Caraïbische Zee" of “Wereld” is, wordt Sectie D   

  “vervangende boot / vakantiewoning” uitgesloten van de dekking. 

 

6 Geen dekking wordt verleend voor verlies of schade aan de boot, veroorzaakt door de met name genoemde 

stormen of orkanen in de categorie 1 t/m 5 van de Saffir Simpson Scale (Hurricanes) gedurende de periode 

van 1 juli t/m 31 oktober van elk jaar, binnen het gebied: 

o 13 graden noorderbreedte tot 35 graden noorderbreedte 

o 55 graden west tot 90 graden westerlengte 

of met het vaargebied "Wereld" binnen het gebied: 

o 7 graden noorderbreedte tot 45 graden noorderbreedte 

o 98 graden oost naar 150 graden oosterlengte 

Houd er rekening mee dat alle andere voorwaarden in Sectie H, uitsluitingen in deel I en eigen risico’s in vak J 

van toepassing zijn in elk geval.  

 

Sectie L – No Claim bonus 

 
1. Er gelden premiekortingen of toeslagen bij de verlenging van uw polis, afhankelijk van het aantal claims en 

schadevrije jaren dat U heeft opgebouwd. De premiekortingen of toeslagen worden berekend op basis van de 

volgende tabel: 

 

Schade- 
vrije 
jaren 

Korting / 
toeslag  

op de premie 

 
Geen  

schade 
1 

schade 
2 

schades 
3 of meer 
schades 

6 40% 40% 40% 20% 0% 
5 40% 40% 30% 10% +10% 
4 40% 40% 20% 0% +20% 
3 30% 40% 10% +10% +20% 
2 20% 30% 0% +20% +20% 
1 10% 20% +10% +20% +20% 
0 0% 10% +20% +20% +20% 
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-1 +10% 0% +20% +20% +20% 
-2 +20% +10% +20% +20% +20% 

 
2. Een verzekeringsjaar wordt aangemerkt als schadevrij indien: 

2.1 er geen schadevergoeding door ons is betaald; 

2.2 wij erin slagen de door ons betaalde schadevergoeding volledig te verhalen; 

2.3 de schadevergoeding alleen betrekking heeft op beredderingskosten en opruimingskosten; 

2.4 de schadevergoeding alleen betrekking heeft op de inboedel, volgboot, buitenboordmotor bij de volgboot 

en/of de trailer; 

2.5 de schadevergoeding betrekking heeft op brand, automatische brandblussystemen, blikseminslag / 

inductie, overbelasting van het elektriciteitsnet, explosie, storm, inbraak en diefstal of een poging daartoe. 
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Sectie M  Annulering 

1 Gedurende het eerste jaar, kunt u de polis beëindigen door contact met ons op te nemen in het geval dat de  

  boot is verkocht. Om elke andere reden, kunt u geen premierestitutie krijgen gedurende het eerste jaar van 

  het contract. Na het eerste jaar, kunt u uw polis op elk gewenst moment beëindigen, met een opzegtermijn  

  van 1 maand.  

2  Wij kunnen uw polis op elk gewenst moment beëindigen, wanneer er een geldige reden voor is, met een  

  schriftelijke opzegtermijn van 15 dagen. Geldige redenen voor het beëindigen van uw polis zijn onder andere: 

● Wanbetaling van de premie; 

● Weigering van medewerking / niet verstrekken van informatie; en  

● Een redelijk vermoeden van fraude; 

● Een afgesloten claim. 

 We zullen de premie terug betalen met een aftrek evenredig aan het deel van de periode dat u verzekerd was. 

3 De polis kan op elk moment worden beëindigend door wederzijdse instemming. 

4 Indien de boot wordt verkocht of overgedragen aan een nieuwe eigenaar, of indien de boot eigendom is van 

een bedrijf of een andere organisatie waarin een wijziging plaats vindt in de zeggenschap van die organisatie, 

zal de polis automatisch beëindigend worden vanaf het moment van de verkoop, overdracht of wijziging. 

5 U mag de polis beëindigen binnen 14 dagen na aanvang en/of binnen 14 dagen na ontvangst van de 

verzekeringsdocumenten, door contact met ons op te nemen. Wij zullen de volledige premie die u heeft 

betaald terug betalen, op voorwaarde dat u geen aanspraak op de polis heeft gemaakt. 

6 Er zal geen premierestitutie plaatsvinden als er een claim is betaald tijdens de huidige contracttermijn van de  

  verzekering. 

Sectie N - Claims 

1 In het geval van een incident dat kan leiden tot een claim moet U: 

 1.1 ons zo snel mogelijk op de hoogte stellen; en 

 1.2 bij diefstal van de boot, ons het rompnummer doorgeven, indien de boot er één heeft; 

 1.3 alle maatregelen nemen om verder verlies of schade aan de boot te beperken; 

 1.4 in het geval van diefstal of opzettelijke schade, het aangifte-  of referentienummer van de politie bewaren; 

 1.5 ons en iedereen die wij aanstellen, zoals experts en juristen, zo goed mogelijk helpen met het onderzoek 

en de behandeling van uw claim; en 

 1.6 geen reparaties uit laten voeren of vervangingsonderdelen bestellen zonder dat wij hiervoor voorafgaand 

toestemming hebben gegeven, behalve als het nodig is om verder verlies of schade te beperken. 

2 Wij hebben het recht om een tegen u ingediende claim door een derde te vereffenen. 

3 Wij hebben het recht om in uw naam een claim te vorderen of een gerechtelijke procedure te voeren om 

eventuele bedragen terug te vorderen die We hebben betaald. 

4 We zullen geen kosten betalen voor vervanging van onbeschadigde items of onderdelen om onderdelen te 

matchen die zijn gerepareerd of vervangen als gevolg van een claim op deze polis. 

5 Wij zullen niet meer dan het verzekerd bedrag betalen voor een item in het verzekeringscertificaat met 
aftrek van eventuele toepasselijk eigen risico’s of een andere aftrek vermeld in sectie J, onder voorbehoud van 
de bepalingen en voorwaarden van de polis. 
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Sectie O  Wet 

Uw polis wordt gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en de 

Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om een geschil of claim te regelen die voortvloeit of in verband staat met uw 

polis, alsmede de inhoud of samenstelling van de polisvoorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).  

In het geval dat er verschillen zijn in de interpretatie van de polisvoorwaarden tussen de verschillende taalversies van 

dit document, zijn alle partijen gebonden aan de Engelse versie. 

Sectie P- Klachten 

Het is ons doel om ervoor te zorgen dat alle aspecten van uw verzekering snel, efficiënt en eerlijk worden behandeld. 
Te allen tijde zijn wij toegewijd om u van de beste service te voorzien.  

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over uw polis of de afhandeling van een claim, kunt u in eerste instantie 
contact met ons opnemen. In het geval dat u ontevreden blijft en u een klacht wenst in te dienen, u kunt dit op elk 
moment doen. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Neem contact op met Paul 
L'Ortye Yachtverzekeringen door middel van de onderstaande contactgegevens: 

Paul L'Ortye Yachtverzekeringen 

Floralaan West 175 
5644 BK Eindhoven 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 40 211 14 56  
Fax: +31 (0) 40 211 59 50  
E-mail : paul@lortye.com. 

 
Als uw klacht niet binnen twee weken kan worden opgelost, of als u binnen twee weken geen antwoord heeft 
ontvangen, heeft U het recht om uw klacht voor te leggen aan MS Amlin. MS Amlin zal dan een volledig onderzoek 
instellen betreffende uw klacht en zal u van een schriftelijk definitief antwoord voorzien. 

MS Amlin Insurance SE’s contactgegevens zijn: 
Post: Complaints, MS Amlin Insurance SE, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London EC3V 4AG 
Telefoon: +44 (0) 207 746 1300 Fax: +44 (0) 207 746 1001 
E-mail: complaints@msamlin.com 

Als u ontevreden blijft nadat MS Amlin uw klacht heeft behandeld, of als u geen schriftelijke definitief antwoord 
ontvangen heeft, binnen acht weken na de datum dat MS Amlin uw klacht heeft ontvangen, heeft u het recht om uw 
klacht voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service, of als alternatief uw relevante nationale 
klachtbehandelaar, die kosteloos en onafhankelijk uw klacht zal behandelen. De contactgegevens van de Financial 
Ombudsman Service zijn:   

Post: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Londen E14 9SR 
Telefoon:  +44 (0) 20 7964 0500 Fax: +44 (0) 20 7964 1001  
E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk 
Website: www.financial-ombudsman.org.uk   

Let op: 

● U moet uw klacht binnen zes maanden na de datum van het definitieve antwoord bij de Financial 

Ombudsman Service voorleggen. 

● The Financial Ombudsman Service zal normaliter alleen een klacht behandelen van particulieren of van een 

bedrijf dat een jaarlijkse omzet heeft van minder dan 2 miljoen euro en minder dan 10 werknemers heeft. 

Indien u een product of service online heeft gekocht, heeft u mogelijk het recht om uw klacht te melden bij het 
European Commission’s online dispute resolution (ODR). Het ODR zal uw klacht doorsturen naar de juiste 
alternatieve klachtenorganisatie. Voor meer details kunt u kijken op: http://ec.europa.eu/odr.  

  

http://ec.europa.eu/odr
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Sectie Q - Rechtsbijstandverzekering 

Deze sectie zal van toepassing als u heeft gekozen voor de extra rechtsbijstandverzekering, hetgeen gespecificeerd 
zal zijn op uw polisblad.  

Definities 

De volgende definities zijn van toepassing op Sectie Q: 

Adviseur 
Onze juridisch adviseurs of hun vertegenwoordigers die door ons zijn aangewezen om u bij te staan of, en onder 
voorbehoud van Onze overeenkomst, waar de gerechtelijke procedure is gehouden of zich een belangenconflict 
voordoet, een andere door u gekozen juridische vertegenwoordiger. 
 
Adviseurskosten 
Juridische kosten en uitgaven die ontstaan door de adviseur of een andere juridische vertegenwoordiger met onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming. Juridische kosten worden beoordeeld op uniforme wijze en kosten van 
derden zullen worden gedekt, indien deze u zijn toegewezen in een civiele rechtbank of indien de verzekeraar 
akkoord is met de betaling hiervan. De adviseurskosten worden betaald op basis van de uniforme wijze van 
beoordeling.  
 
Identiteitsfraude 
Een persoon of groep van personen die doelbewust gebruik maakt van een vorm van identificatie van u of uw boot, 
zonder uw medeweten of toestemming, met de bedoeling om een illegaal feit te plegen of om iemand daarbij te 
helpen. 
 
U / Uw 
Sub-Sectie 1, 3 en 5: De eigenaar van de boot en een geautoriseerde schipper, bemanning of gasten. Sub-Sectie 2, 4 
en 6: De eigenaar van de boot. 
 
In het geval dat u sterft, zullen de wettelijk aangewezen vertegenwoordigers namens U, worden gedekt voor de 
gevallen die onder deze verzekering vallen, welke zijn ontstaan vóór uw overlijden. 
 
Verzekerd incident 
Het voorval of de eerste van een reeks gebeurtenissen dat had kunnen leiden tot een claim op deze verzekering. 
Slechts één Verzekerd incident wordt geacht te zijn ontstaan door alle oorzaken van handelingen, incidenten of 
gebeurtenissen die aan elkaar gerelateerd zijn door oorzaak of tijd. 
 
Liggeld 
Normale vergoedingen die U contractueel verplicht bent te betalen aan een jachthaven of ligplaats leverancier voor 
het afmeren van de boot. 
 
Procedures 
Het initiëren of het verdedigen van civiele procedures ten behoeve van een schadevergoeding of ter verdediging van 
civiele of strafrechtelijke vervolging. 
 
Nooduitgaven 
Standaard klasse reiskosten tot €500 per persoon. 
 
Standaard Adviseurskosten 
De hoogte van adviseurskosten welke normaal gesproken door de verzekeraar zouden worden aangehouden bij het 
gebruik van een door hem aangewezen adviseur. 
 
Territoriale grenzen 
Sub-Deel 1: Het dekkingsgebied zoals weergegeven in de verzekeringspolis. 
Sub- Deel 2, 3 en 5: Het dekkingsgebied  zoals weergegeven in de verzekeringspolis, maar binnen de Europese Unie, 
de Azoren, het eiland Man, de Canarische eilanden, de Kanaaleilanden, 
Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Gibraltar, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, 
Madeira, Malta, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, Zwitserland en Turkije, en de 
landen rond de Middellandse Zee, inclusief de waterwegen die deze landen met elkaar verbinden. 
Sub- Deel 4 & 6: Lidstaten van de Europese Unie. 
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1 Onverzekerde verliezen en Letselschade verhalen 

  Wat is gedekt 

 1.1 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 150.000 per verzekerd incident, om onverzekerde 
schade te verhalen na een aanvaring, impact, brand of overstroming waarbij schade aan het schip is 
veroorzaakt door nalatigheid van een derde en dit bij u zorgde voor letsel, dood of een onverzekerd 
verlies. 

  Wat is niet gedekt 

1.2 Adviseurskosten zijn niet gedekt voor uw procedures tegen de eigenaar, de kapitein of de bemanning van 
het schip of gasten op het moment van het verzekerd incident.  

 

1.3 Er is geen dekking voor claims betreffende: 

(a) Medische of klinische behandeling, advies, hulp of zorg. 

(b) Stress, psychologische of emotionele schade, tenzij het voort komt uit lichamelijk 

  letsel.  

(c) Ziekte, persoonlijk letsel of dood, wanneer geleidelijk veroorzaakt of wanneer  

 veroorzaakt zonder een specifieke gebeurtenis. 

 

 2 Contractgeschillen 

  Wat is gedekt 

 2.1 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 100.000 per verzekerd incident, voor het initieren of 
verdedigen van procedures als gevolg van contractbreuk in verband met de koop of verkoop van uw boot 
of goederen en diensten die daaraan gerelateerd zijn.  
De verzekerd incident moet zijn begonnen na de start van de verzekerde termijn van de 
rechtsbijstandverzekering. 

  Wat is niet gedekt 

 2.2 Adviseurskosten zijn niet gedekt wanneer de juridische bevoegdheid van het contract zich buiten de 
territoriale grenzen bevindt. 

 2.3 Adviseurskosten zijn niet gedekt  voor geschillen of kennis van geschillen die zich voordoen tijdens de 
bouw / uitrusting van de boot. 

 2.4 Adviseurskosten zijn niet gedekt voor geschillen die voortvloeien uit een commerciële activiteit of 
onderneming voor winst in verband met de boot, inclusief charteren. 

 2.5 Adviseurskosten zijn niet gedekt voor geschillen tegen MS Amlin wanneer op deze polis een claim 
geheel of gedeeltelijk is afgewezen.  

 

 3 Strafrechtelijke Vervolging 

  Wat is gedekt 

 3.1 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 100.000 per verzekerd incident, voor de 
verdediging van strafrechtelijke vervolging binnen een strafrechtelijke rechtbank voortvloeiend uit uw 
eigendom van de boot of uw gebruik van de boot.  
Mitigatie pleidooien worden alleen vergoed wanneer een dergelijk middel een redelijke kans van slagen 
heeft tot het verminderen van een straf die u kan worden toegekend. 

  Wat is niet gedekt 

 3.3 Adviseurskosten zijn niet gedekt in verband met beschuldigingen van oneerlijkheid, geweld, opzettelijke, 
roekeloze of opzettelijke handelingen of controle over het schip terwijl onder invloed van alcohol of drugs. 

 3.4 Er is geen dekking voor schade, rente, boetes of de kosten die u zijn opgelegd. 
 

 4 Identiteitsfraude 

  Wat is gedekt 

 4.1 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 100.000 per verzekerd incident, voortvloeiend uit 
uw verdediging ten opzichte van commerciële ondernemingen of bedrijven welke onterecht zijn benaderd 
voor krediet, goederen of diensten op uw naam of welke op zoek zijn naar geld van u als gevolg van 
identiteitsfraude. 
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 4.2 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 100.000 per verzekerde gebeurtenis, die 
voortvloeien uit informatieverschaffing bij kredietinformatiebureaus en alle andere commerciële 
ondernemingen of bedrijven om aan te tonen dat u het slachtoffer van identiteitsfraude bent geweest. 

 4.3 Adviseurskosten zijn gedekt, tot een maximum van € 100.000 per verzekerd incident, ter verdediging van 
uw wettelijke rechten en / of  om redelijke maatregelen te nemen ter verdediging inzake incasso 
dagvaardingen tegen U, die zijn uitgevoerd door een organisatie welke beweert dat u goederen of 
diensten hebt gekocht, gehuurd of geleased waarmee u ontkent een contract te zijn aangegaan en 
waarbij u beweert dat u het slachtoffer van identiteitsfraude bent geweest. 

  Wat is niet gedekt 

 4.4 Financieel verlies dat door u is geleden als gevolg van identiteitsfraude, behalve de adviseurskosten. 

 4.5 Claims waarbij U niet het slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude. 

 4.6 Claims waarbij de Identiteitsfraude is gepleegd door iemand waarmee u samenwoont. 

 

 5 Nooduitgaven 

  Wat is gedekt 

 5.1 Nooduitgaven zijn gedekt, tot een maximum van € 500 per persoon en tot een maximum van € 2.500 per 
verzekerd incident, voor reiskosten die u heeft betaald om terug te keren naar uw thuisland binnen de 
Europese Unie wanneer u boot is beschadigd door een incident als een aanvaring, een botsing, brand of 
overstroming, waarbij uw boot ongeschikt wordt voor een overnachting en de boot niet ligt in het land 
waar u woont.  

 5.2 Nooduitgaven zijn gedekt, tot een maximum van € 500 per persoon en tot een maximum van € 2.500 per 
verzekerd incident, die u heeft betaald om van uw thuisland binnen de Europese Unie terug naar uw boot 
te reizen, na reparaties binnen vier maanden van het oorspronkelijke incident waardoor de boot 
ongeschikt werd voor een overnachting. 

  Wat is niet gedekt 

 5.3 Nooduitgaven zijn niet gedekt, tenzij uw claim betreffende een reparatie aan het schip is geaccepteerd op 
de verzekeringspolis waaraan deze extra dekking is verbonden. 

 

 6 Mooringkosten 

  Wat is gedekt 

 6.1 U bent gedekt voor Liggeld, tot 28 dagen en tot een maximum van € 5.000 per verzekerd incident, als u 
niet in staat bent om de boot te gebruiken als een gevolg van: 

  (a) Een accidentele verwonding of een ziekte zo ernstig U bent niet in staat om het schip te gebruiken 
voor welk doel dan ook, of 

  (b) Accidenteel verlies of beschadiging van de boot in zo’n ernstige mate dat u niet in staat bent om de 
boot te gebruiken voor welk doel dan ook. 

  Wat is niet gedekt 

 6.2 De eerste zeven dagen van het Liggeld betreffende elk verzekerd incident. De dekking van 28 dagen 
Liggeld start na het verstrijken van deze periode van 7 dagen. 

 6.3 Wanneer u bij het aangaan van dit contract voor Liggeld of de aankoop van deze verzekering 
redelijkerwijs kon voorzien dat een claim onder op deze verzekering zou gaan optreden. 

 6.4 Liggeld, indien eventuele schade aan het schip ontstaan is door slijtage of een mechanische of 
elektrische storing of uitval. 
 

8 Algemene uitsluitingen 

  8.1 Er is geen dekking indien:  

   (a)  Het begin van een verzekerd incident dateert van voor de start van de verzekerde  
      periode. 

   (b)  U zich redelijkerwijs zou hebben moeten realiseren bij de aankoop van deze verzekering dat een 
claim op deze verzekering zou kunnen ontstaan. 

   (c)  Een redelijke schatting van de adviseurskosten meer is dan de waarde van het  
      belang van het geschil. 

   (d)  U niet voldoet in informatieverstrekking aan ons of aan de adviseur. 
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   (e)   U iets doet of nalaat te doen, waardoor Uw positie of de positie van de   
 verzekeraar nadelig beinvloed wordt in verband met de procedure. 

   (f)  Adviseurskosten of andere kosten en uitgaven niet door ons vooraf schriftelijk zijn  
      goedgekeurd of hoger zijn dan de door ons goedkeurde kosten. 

   (g)  Uw verzekeraar de polis heeft opgezegd of schadevergoeding heeft geweigerd. 

  8.2 Er is geen dekking voor claims die direct of indirect voortvloeien uit: 

   (a)  Smaad, laster of verbaal letsel. 

   (b)  Een geschil tussen verzekerden op deze polis. 

   (c)  Een verzoek om een rechterlijke toetsing. 

   (d)  Een geschil waarvoor geen jurisprudentie bestaat. 

  8.3 Er is geen dekking: 

   (a)  Voor adviseurskosten of andere kosten die zijn ontstaan in vermijdbare correspondentie of die 
terug te vorderen zijn bij een rechtbank, tribunaal of de andere partij of kosten die niet redelijk of 
noodzakelijk zijn. 

   (b)  Voor het bedrag van de adviseurskosten boven Onze standaard adviseurskosten wanneer u 
heeft besloten om van een eigen gekozen adviseur gebruik te maken. 

   (c)  Wanneer u een andere rechtsbijstandsverzekering heeft of recht heeft op 
       publieke financiering. 

   (d)   Voor claims van of tegen uw verzekeringsadviseur en de verzekeraar van de    
 polis waar deze dekking onderdeel van is. 

   (e)   Voor hoger beroep, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 (f)   Voorafgaand aan gerechtelijke procedures, voor de kosten van een wettelijke  
     vertegenwoordiger anders dan die van de adviseur, tenzij uitdrukkelijk door ons   
     overeengekomen. Een dergelijke overeenkomst is geheel naar onze beslissing. 

   (g)   Voor kosten die u oploopt en terug wilt vorderen die u niet kan onderbouwen  
       met schriftelijke bewijsstukken. 

   (h)  Indien het verlies of de schade is gedekt op een andere verzekering die u heeft  
      afgesloten. 

  8.4 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 

   Een persoon die geen partij is in dit contract heeft onder de Contracts (Rights of 
    Third Parties) Act 1999 geen recht op de voorwaarden van dit contract, maar dit heeft 
    geen invloed op enig recht of remedie van een derde partij dat bestaat of  
    beschikbaar is anders dan op grond van deze act. 
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KEN UW BOOT 
U hoeft de onderstaande informatie niet direct volledig aan ons mede te delen bij het afsluiten van een polis, maar 

mocht u een claim indienen dan kunnen wij naar deze informatie of een deel daarvan vragen. We denken dat het 

nuttig voor u zal zijn om deze informatie bij uw overige verzekeringsdocumenten te bewaren.  

Romp 

Rompnummer (HIN): _______________________________________________________________________ 

Registratienummer: ___________________________   Kleur van de romp:     _________________________ 

Kleur van het dek:   ___________________________ Kleur van de opbouw: _________________________ 

Kleur van de antifouling (onderwater): __________________________________________________________ 

Kleur van de trim: __________________________________________________________________________ 

Opmerking:  U zou het rompnummer moeten vinden op de spiegel (meestal stuurboord). Anders kunt u ernaar  

zoeken in het interieur, bijvoorbeeld op het dashboard of bij de stuurstand. 

Motor 

merk motor:    _______________________________ Model: ________________________________________ 

serienummer: ________________________________________________________________________________ 

Keerkoppeling: _______________ Merk: _________________________ serienummer: __________________ 

Staartstuk serienummer (indien van toepassing): ____________________________________________________ 

Opmerking:  U zou het motornummer van een binnenboordmotor moeten vinden bovenop de motor op een sticker, 

en bij een buitenboordmotor op het plaatje van de klem. Keerkoppeling serienummers zijn meestal op 

een plaatje op de versnellingsbak te vinden of op een sticker op de behuizing. 

Trailer (indien van toepassing) 

Merk Trailer: ________________________________ Model: ________________________________________  

2/4 wiel:  ________________________________ Kleur chassis: __________________________________ 

Kleur spatborden: ____________________________ Geremd / ongeremd: _____________________________ 

Serienummer: _______________________________________________________________________________ 

 

Apparatuur 

 Merk: Model: Serienummer: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Vergeet niet om deze informatie up-to-date te houden als er iets verandert. 
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Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


