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VERGELIJKING

KAJUITZEILBOOT
DAGWAARDE € 60.000

WAT IS JE SCHIP WAARD?
Als je schip in brand vliegt en er is niets meer van over, krijg je
maximaal de dagwaarde vergoed. Veel problemen ontstaan
door het begrip ‘dagwaarde’: wie bepaalt die en hoe? Een scha-
de-expert bepaalt die waarde aan de hand van onder andere
verkoopcijfers van recentelijk verkochte gelijkwaardige sche-
pen. Je hebt invloed op de hoogte van de dagwaarde als 
je de verzekeringsmaatschappij op de hoogte houdt van be-

langrijke verbeteringen aan het schip: nieuwe motor, osmose-
behandeling, nieuwe stoffering en dergelijke. Na grondige
restauratie en vernieuwing kun je het schip laten taxeren door
de verzekeringsexpert. De maatschappij houdt dan de taxatie-
waarde aan voor dagwaarde en zal dat bij totaalverlies uitke-
ren. Dit staat als vaste taxatie op de polis, maar loopt slechts 1
of 2 jaar. Bij de Europeesche is die looptijd 3 jaar en de taxatie-
kosten komen de eerste keer voor de maatschappij.

SLUITEN VAN DE VERZEKERING
Op internet vind je veel informatie over de verzekeringen. 
Bij een enkele maatschappij kun je de verzekering ook via
internet sluiten. Het is goed voor te stellen dat je deskundig
advies wilt hebben, als je bijvoorbeeld met de boot voor een
langere periode naar het buitenland gaat. Een tussenper-
soon die verstand heeft van watersport kan daar behulp-
zaam bij zijn.

Leden van bijvoorbeeld de Nederlandsche Vereeniging van
Kustzeilers, de Toerzeilers, Unie van Watertoeristen en 
andere verenigingen kunnen bij gespecialiseerde tussen-
personen soms zeer aantrekkelijke verzekeringen afsluiten
omdat de tussenpersonen aantrekkelijker voorwaarden bij
de maatschappijen loskrijgen dan particulieren.

AMEV/FORTIS CENTRAAL BEHEER DATACOMBINATIE DELTA LLOYD ERASMUS EUROPEESCHE FBTO NATIONALE SCHEPEN UNIGARANT
De Watersportpolis Vaar Riant Goede Vaart Polis NEDERLANDEN ONDERLINGE

Te betalen premie € 599,20 € 542,69 € 320,71 € 670,46 € 512,33 € 633 € 502,18 € 530,66 € 590,64 € 508,72
Basispremie € 551 € 724,56 € 423 € 888 € 674,30 € 838 € 739,20 € 492,31 € 726 € 734,88
5 schadevrije jaren 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 40%
Terugval na één schade naar 15% 15% 20% 20% 20% 15% 20% 15% 15% 30%
Eigen risico € 125 geen € 110 € 100 € 100 1%, max. € 500 geen € 136 € 125 € 150, soms € 75 extra
Boeken via internet nee* nee ja nee nee ja ja nee nee nee
WA € 1.000.000 € 1.350.000 € 1.000.000 € 2.000.000 € 1.250.000 € 1.000.000 € 1.350.000 € 908.000 € 750.000 € 2.000.000

Toeslagen
Opvarenden geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen
Rechtsbijstand geen geen € 27 geen € 16 geen geen geen geen € 15
Ongevallen geen geen geen nee geen geen geen geen geen € 15
Poliskosten € 9 geen € 3,63 € 7,50 € 6,80 € 4,50 € 3,63 € 3,63 € 7,50 € 5,50
Assurantiebelasting 7% € 39,20 € 35,50 € 20,98 € 43,68 € 33,52 € 41,38 € 32,95 € 34,72 € 38,45 € 32,20

Kortingen
Vaarbewijs/watersportvereniging geen geen geen geen 5% € 15 10% geen geen geen

Dekking
Aftrek nieuw voor oud ja ja nee, tot 10 jaar, nee, excl. zeilen e.d. ja nee ja ja nee, excl. zeilen e.d. nee, excl. zeilen e.d.

excl. zeilen e.d
Vaartuig dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde
Inboedel € 12.000 € 8.000** € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 bedrag op polis € 18.000
Motor scheepsmotor 5 jaar scheepsmotor 3 jaar scheepsmotor 10 jaar scheepsmotor 5 jaar scheepsmotor 6 jaar scheepsmotor 5 jaar scheepsmotor 3 jaar scheepsmotor 5 jaar scheepsmotor 5 jaar scheepsmotor 10 jaar
Opvarenden € 10.000 max. € 10.000 max. € 12.500 max. € 25.000 max. € 25.000 € 25.000 max. € 22.000 max. € 18.151 geen € 200.000 max.
Lichten e.d. ja ja ja ja ja ja ja*** ja € 500.000 ja
Rechtsbijstand ja nee nee ja ja ja ja*** ja € 25.000 max. € 22.500 max.
Zekerheidsstelling € 25.000 € 50.000 € 12.500 € 25.000 € 20.000 € 25.000 € 22.500 € 22.689 ja € 50.000
Repatriëring nee nee € 500 max. € 2.500 max. ja €1.000 max. ja ja ja ja
Terugbrengen schip ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Vervangend verblijf € 1.500 max. € 500 max. € 500 max. € 1.750 max. € 1.750 max. € 1.500 max. € 2.000 max. ja nee € 5.000 max.

Uitsluitingen
Wedstrijden nee nee ja, op zee nee ja ja, op zee nee nee nee nee
Verhuur ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja

Plus - vervangend verblijf - geen eigen risico - premie - repatriëring - repatriëring - vervangend verblijf - geen eigen risico - - - motor 
- gratis inspectie - motor - vervangend verblijf - vervangend verblijf - extra korting bij - vervangend verblijf - 30% inboedel

- lager eigen risico bij meer verzeke- - vervangend verblijf
schadevrij varen ringen - geringe terugval 

- no claim

Min - geen vergoeding - motor 3 jaar - rechtsbijstand - - - - aparte polis voor - ouderdoms- - geen vervangend -
van schade als boot - inboedel extra bijboot toeslag 40% verblijf
langer dan 8 weken - rechtsbijstand - motor 10-20 jaar oud
in buitenland is (lan- extra
ger is af te spreken)

* acceptatie na inspectie  ** 10% van de nieuwbouwwaarde  *** tot 22.500 max. in buitenland
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