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VERGELIJKING

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 € 533,93 € 527,88 € 344,92 € 341,82 € 378,03 € 515,74 € 454 € 440,70 € 301,74 € 412,49
Basispremie € 490 € 425,88 € 318,73 € 311,95 € 346,50 € 477 € 467,50 € 408,24 € 366 € 350,40
Eigen risico € 125 geen € 110 € 100 € 50 standaard 1%, geen geen € 125 € 150, soms € 75

max. € 500
Boeken via internet nee nee ja nee nee ja nee nee nee nee
WA € 1.000.000 € 1.35.000 € 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 ja geen geen geen geen geen
Rechtsbijstand geen ja € 18 geen 16 geen nee geen geen € 15
Ongevallen geen geen geen nee geen geen nee geen geen € 15
Poliskosten € 9 geen € 3,63 € 7,50 € 6,80 € 4,50 € 3,63 € 3,63 € 7,50 € 5,50
Assurantiebelasting € 34,90 € 34,53 € 22,53 € 21,84 € 24,73 € 33,71 € 29,70 € 28,83 € 19,65 € 26,99

Kortingen
Beperkt vaargebied geen geen 10% geen 10% 10% 15% 10% geen geen
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. tenten e.d. ja nee ja ja nee, excl. dekzeilen nee, excl. dekzeilen e.d.

excl. dekzeilen e.d. e.d
Vaartuig dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde dagwaarde
Inboedel € 7.000 € 5.000* € 7.000 € 1.500 € 7.000 geen ± € 7.000 € 7.000 bedrag op polis € 10.500
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. € 50.000 € 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 meeverzekeren ja ja nee ja ja € 25.000 max. € 22.500 max.
Zekerheidstelling € 25.000 € 500 max. € 12.500 € 25.000 € 20.000 € 25.000 € 22.500 € 22.689 ja € 50.000
Repatriëring ja 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

Uitsluitingen
Verhuur ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja

Plus - - geen eigen risico - premie - premie - - extra korting bij - geen eigen risico - geen eigen risico - premie - motor 
- lager eigen risico meer verzeke- - 30% inboedel
- schadevrij varen ringen
- 15% extra korting
nieuwe watersporters

Min - - motor 3 jaar - rechtsbijstand - - - - ouderdomstoeslag - - -
extra 20% 5-9 jaar oud

* 10% van de nieuwbouwwaarde 

SLOEP
DAGWAARDE  € 35.000

Het verschil in premie voor de te verzekeren kajuitzeilboot
is gering: Datacombinatie is duidelijk de goedkoopste en
heeft een redelijk tot goede dekking, waaronder 10 jaar
eigen gebrek aan de motor. In de middengroep liggen de
premies van Erasmus, FBTO (geen eigen risico) en Uniga-
rant dicht bij elkaar. Unigarant biedt de beste dekking met
30 procent inboedel, 10 jaar eigen gebrek aan de motor en
geringe terugval in No claim na een schade. Maar dat
heeft ook een keerzijde: Unigarant hanteert een hoger
eigen risico.

CONCLUSIE
De verschillen in premie zijn bij de motorboten beduidend
groter. Hier zijn Datacombinatie met Amev-Fortis de goed-
koopste (250 euro eigen risico) met redelijk goede dek-
king. Datacombinatie verzekert 10 jaar eigen gebrek aan
de motor.
In de middengroep zitten Schepen Onderlinge en Unigarant.
Unigarant valt op door de goede dekking.
Sloepenvaarders kunnen goedkoop terecht bij de Schepen
Onderlinge. Datacombinatie, Delta Lloyd en Erasmus vra-
gen niet veel meer voor een goede dekking.s

FUSIES EN SAMENWERKING
Door fusies en samenwerking is het aantal zelfstandig ope-
rerende verzekeraars ook aardig teruggelopen: Woudsend
verzekeringen = Stad Rotterdam; 
Rabo = Interpolis; De Amersfoortse Verzekeringen = Amev.
Een bekende verzekeraar als Aegon heeft geen pleziervaar-
tuigverzekering meer in het pakket.

INTERNETSITES
Amev/Fortis www.amev.nl

Centraal Beheer/Achmea www.centraalbeheer.nl

Datacombinatie www.datacombinatie.nl

Delta Lloyd www.deltalloyd.nl

Erasmus www.erasmus.nl

Europeesche Verzekeringen www.europeesche.nl

FBTO www.fbto.nl

Nationale Nederlanden www.nn.nl

Schepen Onderlinge www.son.nl

Unigarant www.unigarant.nl
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