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Algemene en bijzondere voorwaarden
Deze polisvoorwaarden bestaan uit:
- de algemene voorwaarden, die gelden voor alle dekkingen;
- de bijzondere voorwaarden, die gelden per dekking.
Op uw polisblad ziet u waarvoor u verzekerd bent.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen?
Onderstaande begrippen komen (vaker) in de voorwaarden voor. Daarom leggen wij deze uit.
1. Verzekeringnemer
De persoon die de verzekering heeft afgesloten.
2. Verzekerde
a. de eigenaar van het verzekerd object;
b. de persoon die met uw toestemming het verzekerd object bestuurt of er in meevaart.
3. U, uw
De verzekerde of de verzekeringnemer.
4. Schipper
De gezagvoerder aan boord van het verzekerd object.
5. Wij, ons, onze
Unigarant N.V. (vergunningnummer AFM 12011826), Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen
voor rekening en risico van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. (vergunningnummer AFM
12000595) te Hoogeveen.
6. Schadegebeurtenis
Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, die één oorzaak heeft en
die schade aan personen en/of zaken tot gevolg heeft. Schade is alleen verzekerd als de
schadegebeurtenis plotseling is veroorzaakt en is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.
7. Expert
Een deskundig persoon, die als expert is ingeschreven bij het NIVRE (Nederlands Instituut van
Register Experts), bij het NVEP (Nederlandse Vereniging van Experts op
Pleziervaartuigengebied) of door ons is goedgekeurd.
8. Bewaakte jachthaven
Er is sprake van een bewaakte jachthaven als:
a. het terrein alleen toegankelijk is voor bevoegden, en;
b. er een havenmeester aanwezig is of bij afwezigheid van een havenmeester er
camerabewaking is, en;
c. het terrein met een motorvoertuig alleen toegankelijk is met een pas of sleutel.
9. Vergoeding
Het bedrag dat wij betalen naar aanleiding van een schadegebeurtenis.
10. Premie
Het bedrag dat u voor de verzekering betaalt.
11. Verzekerd object
Het op het polisblad omschreven object. Het verzekerd object kan zijn:
a. uw vaartuig, inclusief de standaard uitrusting en toebehoren. Zoals nautische apparatuur,
marifoon, reserve onderdelen en gereedschap.
b. de motor
De motor die is bedoeld als voortstuwingsinstallatie, inclusief:
1. het omkeermechanisme;
2. de aandrijving (de schroefas, schroefaskoppeling en schroef);
3. de koeling, als die in of aan de motor vast zit;
4. het instrumentenpaneel met de kabels die daaraan vastzitten.
c. een volgboot
1. Een op of achter het vaartuig meegevoerde volgboot (hieronder verstaan wij geen
zeilplank).
2. Een zeiltuig en/of buitenboordmotor van maximaal 10 PK (7,35 kW) bij uw volgboot.
De volgboot mag niet langer zijn dan de breedte van het vaartuig.
d. een trailer
Een aanhanger, die geschikt en bestemd is voor het vervoer van het vaartuig over de
openbare weg.
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12. Inboedel
Alle spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord van het vaartuig. Hieronder
vallen niet:
1. Telecommunicatie - en optische apparatuur en alle spullen die daarbij horen.
2. Kostbare spullen, zoals horloges, foto- en filmapparatuur, (zonne)brillen, mobiele telefoons,
contactlenzen, gehoorapparaten, kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen.
3. Motorvoertuigen, inclusief brom- en snorfietsen.
13. Bereddingskosten
De kosten die in redelijkheid zijn gemaakt om (verdere) schade direct bij of na een
schadegebeurtenis te voorkomen of te verminderen.
14. Opruimingskosten
Dit zijn de kosten om uw verzekerd object te vernietigen, af te voeren en op te ruimen.
15. Eigen gebrek
Wij onderscheiden twee vormen van eigen gebrek:
a. Er doet zich een geleidelijk proces voor, zoals: slijtage, veroudering, verrotting, verwering,
verharding, verkleuring, licht- en vochtinwerking, delaminatie, osmose, (galvanische) corrosie,
elektrolyse, vervuiling, dichtslibbing, uitdroging, materiaalmoeheid.
b. Wanneer het verzekerd object of een onderdeel daarvan, in vergelijking met zaken van
dezelfde soort en kwaliteit, een niet te verwachten eigenschap bezit. Dit is een materiaalfout
of een fout in de oorspronkelijke constructie, oorspronkelijke bouw of het oorspronkelijke
ontwerp. Hierdoor is het verzekerd object of een onderdeel daarvan, niet meer geschikt voor
het doel waarvoor het bestemd was.
16. Van buitenkomende schadeoorzaken
Een tot schade leidende, plotselinge, onverwachte, buitengewone, bijzondere en van de normale
gang van zaken afwijkende gebeurtenis, die een oorsprong heeft die ligt buiten het verzekerd
object. Een afwijkende gebeurtenis kan zijn: aanvaring, schipbreuk, verontreiniging, ongedierte,
overstroming.
17. Osmose
Blaasvorming in polyester delen van het vaartuig.
18. Delaminatie
Het proces waarbij de verschillende lagen waaruit bijvoorbeeld de scheepsromp of het dek is
opgebouwd, van elkaar loslaten.
19. Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een vuurhaard,
dat in staat is zich uit eigen kracht te verspreiden. Hieronder verstaan wij niet: doorbranden,
oververhitten, smeulen, schroeien, zengen, smelten en verkolen.
20. Verduistering
Iemand heeft het verzekerd object of een onderdeel daarvan met uw toestemming meegenomen.
Als deze persoon zich het verzekerd object of een onderdeel daarvan toe-eigent, spreken we
van verduistering.
21. Vandalisme
Iemand beschadigt of vernielt uw verzekerd object opzettelijk.
22. Relletjes en opstootjes
Kortstondige ongeregeldheden en incidenteel geweld.
23. Joyvaren
Iemand gaat varen met uw verzekerd object zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven.
24. Storm
Een gemiddelde windsnelheid over een periode van tien minuten van tenminste veertien meter
per seconde of 28 knopen (windkracht zeven Beaufort).
25. Aanschafwaarde
De aankoopprijs zoals vermeld op de originele aanschafnota van een bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven watersportbedrijf of jachtmakelaar. De aankoopprijs is de verkoopprijs
van het verzekerd object na aftrek van verleende korting.
26. Dagwaarde
Het bedrag dat nodig is om het verzekerd object te kunnen vervangen door een vergelijkbaar
object van hetzelfde merk, model, type, uitvoering, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom.
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27. Aftrek nieuw voor oud
Een door de wet of deze polisvoorwaarden voorgeschreven verlaging van de schadevergoeding.
Dit komt doordat het verzekerd object of een onderdeel daarvan na reparatie in een betere staat
verkeerd dan dat voor de schadegebeurtenis het geval was.
28. Deklast
Het verzekerd object dat als lading wordt vervoerd boven het ruim of op het dek van een
vrachtschip. Een verzekerd object op een trailer aan boord van een vrachtschip wordt niet als
deklast beschouwd.
29. Totaal verlies
In deze twee situaties spreken wij van totaal verlies:
1. Het is te duur om uw verzekerd object te repareren. De reparatiekosten zijn hoger dan de
dagwaarde minus de restantwaarde van het verzekerd object.
2. U kunt uw verzekerd object niet meer gebruiken. En uw verzekerd object kan niet gerepareerd
worden of reparatie is onverantwoord.
30. Premie
Het bedrag dat u voor de verzekering betaalt.
31. Fraude
Bewust benadelen door bijvoorbeeld:
a. niet eerlijk te vertellen wat er is gebeurd;
b. onjuiste informatie te verstrekken of informatie te verzwijgen bij aanvraag/wijziging of
een schadeclaim;
c. ten onrechte schade of vergoedingen te claimen.
32. Schriftelijk
Per post, fax, of e-mail. Als wij u een bericht sturen doen wij dat naar het adres dat bij ons bekend
is.
Artikel 2. Waarop is de verzekering gebaseerd?
1. De gegevens die u bij het afsluiten of bij wijziging van de verzekering aan ons heeft doorgegeven.
2. De gegevens die op het polisblad staan.
3. De algemene en bijzondere voorwaarden.
4. De met u gemaakte afspraken (clausules) die op het polisblad staan.
Artikel 3. Wanneer gaat de verzekering in en welke bedenktijd heeft u ?
1. Uw verzekering begint op de datum die op uw polisblad staat.
2. Dit is nooit eerder dan het tijdstip waarop u de verzekering afsloot.
3. Bedenkt u zich of bent u niet tevreden? Dan kunt u de verzekering opzeggen binnen veertien
dagen nadat u het polisblad ontvangt. U betaalt hiervoor geen opzegkosten. U hoeft ook geen
premie te betalen. U bent dan niet verzekerd geweest.
Artikel 4. Wat is de looptijd van de verzekering?
Dit vindt u op uw polisblad onder Polisgegevens, bij contractduur.
Artikel 5. Wie mag de verzekering wijzigen?
U mag op ieder moment een verzoek doen om de verzekering te wijzigen. Wij beoordelen dit verzoek.
Artikel 6. Deze wijzigingen moet u direct aan ons doorgeven?
1. Als u of uw nabestaanden geen belang meer hebben bij het verzekerd object, bijvoorbeeld door
verkoop of totaal verlies.
2. Bij wijziging van:
a. betaalrekening, e-mail-, woon- of postadres;
b. verzekerd object, dekkingsgebied, winterberging en/of ligplaats;
c. het gebruik van het verzekerd object, bijvoorbeeld als het verzekerd object zakelijk wordt
gebruikt.
3. Als u naar het buitenland verhuist.
Bij wijziging(en) kunnen wij de voorwaarden en/of premie aanpassen. In sommige gevallen is er geen
dekking en/of beëindigen wij de verzekering. Geeft u de wijziging(en) niet binnen veertien dagen
door? Dan moet u er rekening mee houden dat u geen premie terugkrijgt. En dat het gevolgen kan
hebben voor de vergoeding.
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Artikel 7. Wanneer mogen wij de verzekering wijzigen? En wat betekent dat voor u?
Wij mogen de premie en/of de voorwaarden aanpassen. Hierover ontvangt u uiterlijk binnen dertig
dagen voordat de wijziging in gaat bericht van ons.
Voor wie en om welke redenen?
Wij kunnen de premie en/of voorwaarden aanpassen voor alle verzekeringen, een bepaald soort
verzekering of een bepaalde groep verzekeringnemers (groepen).
De reden voor een dergelijke aanpassing zijn vaak de tegenvallende resultaten. Ook kan er sprake
zijn van een verplichte wijziging op grond van de wet.
Wij kunnen de premie en/of voorwaarden ook alleen van uw verzekering aanpassen. Omdat het
verzekerde risico is verzwaard of het schadeverloop hoog is.
Indexering
Elk jaar stijgen de kosten die samenhangen met reparatie of vergoeden van schade. Voorbeelden
hiervan zijn: stijgende lonen, stijgende materiaalkosten, betere maar ook duurdere reparatiemethoden
of hogere vergoedingen op basis van rechtspraak. Het aanpassen van de premie om deze
kostenstijgingen op te vangen heet indexering. Ieder jaar kunnen we deze indexering doorvoeren op
de hoofdpremievervaldatum. Deze datum staat op uw polisblad.
Artikel 8. Wanneer mag u de verzekering opzeggen?
1. U kunt de verzekering op ieder moment opzeggen.
2. Zegt u de verzekering op binnen twaalf maanden na de ingangsdatum? Dan eindigt de
verzekering op de hoofdpremievervaldag. Deze datum staat op uw polisblad.
3. Zegt u de verzekering op na twaaf maanden na de ingangsdatum, dan eindigt de verzekering op
de door u opgegeven datum.
4. Zegt u op omdat wij de premie en/of voorwaarden wijzigen? Dan eindigt de verzekering op de
datum van ontvangst van de opzegging, maar nooit later dan na dertig dagen waarop de wijziging
zou ingaan.
U kunt niet opzeggen als de wijziging:
a. komt door een wettelijke bepalingen of nadere regelgeving;
b. bestaat uit indexering;
c. een verlaging van premie of verbetering van de dekking betekent.
5. Na een schademelding. Binnen twee maanden nadat wij een definitief standpunt over de schade
aan u hebben meegedeeld.
Artikel 9. Wanneer mogen wij de verzekering opzeggen?
1. Per de eerstkomende hoofdpremievervaldatum. Deze datum staat op uw polisblad. De opzegging
moet minimaal twee maanden voor de hoofdpremievervaldatum binnen zijn.
2. Als u ook na een betalingsherinnering niet de volledige premie en kosten heeft betaald.
3. Als u ons bij het afsluiten of wijzigen van de verzekering of bij schade onjuiste informatie heeft
verstrekt.
4. Als bij het afsluiten van de verzekering of bij schade sprake is van (poging tot) fraude, oplichting of
bedrog.
5. Na een schademelding. Binnen twee maanden nadat wij een definitief standpunt hebben
ingenomen en u hierover hebben geïnformeerd.
6. Als u vaker dan gemiddeld schades meldt, de dekkingen wijzigt of meerdere keren per jaar andere
objecten verzekert op deze verzekering. Wij zoeken in dat geval naar een oplossing en maken
afspraken voor de toekomst. Leidt dat, naar ons oordeel, niet tot verbetering of wilt u hieraan niet
meewerken? Dan kan dit voor ons aanleiding zijn de verzekering te beëindigen. In dat geval
sturen wij u twee maanden van tevoren schriftelijk bericht.
7. Als er sprake is van een vertrouwensbreuk.
8. Als u naar het buitenland verhuist.
9. Als er schade is veroorzaakt terwijl de stuurman onder invloed was van alcohol, drugs of
medicijnen en er niet gevaren had mogen worden.
10. Als de stuurman weigert mee te werken aan een (bloed)onderzoek om het alcohol-, drugs- of
medicijngehalte of -gebruik vast te stellen.
11. Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.
12. Als u uw verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.
13. Als u overlijdt.
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Artikel 10. Wanneer moet de premie betaald worden?
1. U betaalt de premie altijd vooruit.
2. Eerste premie:
Met de eerste premie bedoelen wij de premie die u moet betalen vanaf de ingangsdatum van de
verzekering tot de eerste premievervaldag.
a. Betaalt u de eerste premie niet binnen veertien dagen nadat u deze moet betalen? Dan is er
vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking. Wij zijn niet verplicht u in dit geval
een betalingsherinnering te sturen.
b. Als wij besluiten de eerste premie alsnog te innen dan komen alle bijkomende kosten voor uw
rekening. De dekking herstellen wij één dag na ontvangst van alle openstaande bedragen,
tenzij de verzekering al door ons is beëindigd. Schade die zich heeft voorgedaan in de
periode dat de dekking was vervallen, is niet verzekerd.
3. Vervolgpremie:
Met de vervolgpremie bedoelen wij de premie die u na de eerste premie moet betalen op de
premievervaldag. Hieronder valt ook de premie in verband met tussentijdse wijzigingen.
a. De vervolgpremie moet u uiterlijk op de 30e dag nadat deze verschuldigd is, aan ons
betalen.
b. Moeten wij de vervolgpremie via een rechter of via een andere externe procedure innen? Dan
komen alle bijkomende kosten voor uw rekening.
c. Weigert u de vervolgpremie of bijkomende kosten te betalen? Dan wordt geen dekking
verleend voor schade die daarna ontstaat.
d. Betaalt u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet op tijd? Dan is er geen dekking voor
schade die plaatsvindt vanaf de 15e dag nadat wij u hebben aangemaand. In de aanmaning
hebben wij u gewezen op de gevolgen van het niet betalen. Desondanks is de betaling
uitgebleven.
e. U blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te betalen. De dekking wordt hersteld
één dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, tenzij de verzekering al door ons is
beëindigd. Schade in de periode dat de dekking was ingetrokken, is niet verzekerd.
Artikel 11. Wanneer krijgt u premie terug?
Als uw verzekering eindigt.
1. U krijgt premie terug die u heeft betaald en betrekking heeft op de periode na de
beëindigingsdatum. U betaalt hiervoor administratiekosten. Deze trekken we af van het bedrag dat
u terugkrijgt.
2. U krijgt geen premie terug als wij de verzekering beëindigen door fraude, oplichting of bedrog.
Artikel 12. Welke verplichtingen heeft u bij een schade?
U moet de schade aantonen of ten minste aannemelijk maken. Bij inbraak, diefstal, beroving,
vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit moet u aangifte doen bij de politie.
Verder verwachten wij dat u de schade zoveel mogelijk beperkt en dat u geen handelingen verricht die
onze belangen kunnen schaden. Hieronder verstaan wij in ieder geval:
Het zonder onze toestemming laten repareren van de schade of het vernietigen of afstand doen
van beschadigde zaken.
Het zonder overleg met ons doen van toezeggingen, afleggen van verklaringen of verrichten van
handelingen.
Om de schade goed te kunnen beoordelen vragen wij u om:
de schade zo snel mogelijk bij ons te melden;
ons op tijd te voorzien van alle relevante informatie;
ons te melden of de schade ook op een andere verzekering is verzekerd of is te verhalen op een
ander;
uw volledige medewerking te verlenen en onze aanwijzingen op te volgen;
de beschadigde zaken op ons verzoek aan ons over te dragen.
Artikel 13. Hoe stellen wij de schade vast?
1. De omvang van de schade en de oorzaak van een schadegebeurtenis worden vastgesteld door:
a u en ons. Dit gebeurt in onderling overleg;
b een door ons benoemde expert;
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c een door ons benoemde expert en een door u benoemde expert. In dat geval benoemen deze
experts vooraf samen een arbiter (derde expert). Deze arbiter zal in gevallen waarin beide
experts van mening verschillen een bindend advies uitbrengen. Dit advies ligt binnen de grenzen
van de door de twee experts vastgestelde omvang van de schade, dan wel schadeoorzaak.
2. Wij betalen de expertisekosten van de expert die door ons is benoemd. Benoemt u zelf een
expert? Dan betaalt u zelf deze expertisekosten. De kosten van de arbiter worden door ons
betaald. Als de arbiter uw expert in het gelijk stelt dan vergoeden wij de redelijke kosten van uw
expert. Deze regeling geldt alleen voor materiële schade.
3. De door de expert(s) vastgestelde omvang van de schade kan worden herzien als aangetoond
wordt dat er:
a. rekening gehouden werd met onjuiste gegevens;
b. rekenfouten zijn gemaakt.
Laten wij het schadebedrag door een expert vaststellen? Dan erkennen wij daarmee nog niet dat wij
de schade aan u moeten vergoeden.
Artikel 14. Wanneer betalen wij de vergoeding?
1. Binnen tien werkdagen, als:
a. wij alle informatie hebben ontvangen die wij nodig hebben;
b. u volgens deze voorwaarden een vergoeding krijgt.
2. Binnen dertig dagen bij diefstal of verduistering, vanaf de dag dat u de diefstal of verduistering bij
ons heeft gemeld.
Artikel 15. Wanneer verhalen wij schade op u?
Moeten wij de schade betalen, maar is er een uitsluiting van toepassing? Dan kunnen
wij deze schade op u verhalen. Dit verhaalsrecht kan niet vervallen door een
schaderegelingsovereenkomst tussen verzekeringsmaatschappijen. Wij mogen de schade ook
verhalen nadat de dekking beëindigd is.
Het is mogelijk dat u niet bekend was met de omstandigheden waardoor de schade niet verzekerd is.
Of dat deze omstandigheden zich tegen uw wil hebben voorgedaan. Kan u geen verwijt worden
gemaakt met betrekking tot deze omstandigheden? Dan maken wij van dit verhaalsrecht geen
gebruik.
Artikel 16. Kan een schadeclaim verjaren?
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing. Als wij uw verzoek om vergoeding
schriftelijk hebben afgewezen, dan moet u binnen drie jaar reageren. Daarna wordt uw schade niet
meer in behandeling genomen.
Artikel 17 Wat gebeurt er als u de schade ook ergens anders kunt claimen?
1. U ontvangt geen vergoeding als de schade volgens een wet of andere verzekering al wordt vergoed
of vergoed zou worden als u niet bij ons verzekerd zou zijn.
2. Als de schade meer bedraagt, dan vergoeden wij volgens onze voorwaarden tot het bij ons
verzekerde bedrag.
Artikel 18. Waar bent u verzekerd?
Op uw polisblad staat waar u verzekerd bent.
1. Nederland (basis)
De Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard,
Eems, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer en de gemeenten Saba en Bonaire en Sint
Eustatius.
2. Nederland (uitgebreid)
De Nederlandse binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de Nederlandse kust, met
uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustatius.
3. Europese binnenwateren
In aanvulling op artikel 18.2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op
zee tot twintig zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering
van de Zwarte zee).

Mei 2017

7

4. Europese zeeën (klein vierkant)
In aanvulling op artikel 18.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de
volgende begrenzingen:
a. 45 graden Noorderbreedte;
b. 63 graden Noorderbreedte;
c. 15 graden Westerlengte;
d. 30 graden Oosterlengte.
5. Europese zeeën (groot vierkant)
In aanvulling op artikel 18.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de
volgende begrenzingen:
a. 73 graden Noorderbreedte;
b. 24 graden Noorderbreedte;
c. 30 graden Westerlengte;
d. 35 graden Oosterlengte.
Verblijft het verzekerd object langer dan zes maanden buiten Nederland?
Dan is er alleen dekking als op uw polisblad ligplaats Europa staat.
Artikel 19. Voldoende zorg
U bent verplicht het verzekerd object en de inboedel met normale voorzichtigheid te behandelen. Dat
houdt in dat u voldoende maatregelen neemt om te voorkomen dat schade ontstaat. Ook moet u
schade zoveel mogelijk beperken. De maatregelen die wij in ieder geval bedoelen zijn:
1. U onderhoudt en controleert de staat van uw verzekerd object op vakkundige wijze.
2. U probeert schade door diefstal, braak of inbraak te voorkomen of te beperken. In artikel 29.6
leest u welke maatregelen u in elk geval moet nemen.
3. U maakt uw verzekerd object op tijd ‘ winterklaar ‘.
U voorkomt dat uw verzekerd object beschadigd door winters weer. Met winters weer bedoelen wij
onder andere: vorst, sneeuw, hagel, ijsvorming, kruiend ijs, rijpvorming, storm, hoog- en
laagwater.
4. U bereidt u goed voor, zodat u veilig vaart en zorgt voor goed zeemanschap.
Artikel 20. Wanneer vergoeden wij niet?
1. Bij schade ontstaan en/of verergerd door:
a. uw toestemming en/of de toestemming van een andere belanghebbende;
b. uw opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid en al dan niet bewuste merkelijke schuld
of dat van een ander die een direct belang heeft bij de verzekering;
c. molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en
muiterij;
d. atoomkernreacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting;
e. (poging tot) fraude;
f. een verzekerd object aan personen die deelnemen aan een activiteit als waterskiën,
wakeboarden, funtubes, en dergelijke waarbij deze personen worden voortgetrokken door het
verzekerd object. Tenzij het letsel veroorzaakt is door de schuld van de stuurman van het
verzekerd object.
2. Bij schade als:
a. u niet voldoet aan voldoende zorg;
b. de stuurman onder invloed was van alcohol, drugs of medicijnen is, en er niet gevaren had
mogen worden;
c. de stuurman weigert mee te werken aan een (bloed)onderzoek om het alcohol-, drugs-, of
medicijngehalte of -gebruik vast te stellen;
d. het verzekerd object zakelijk wordt gebruikt, of wordt verhuurd. Tenzij dit met ons is
overeengekomen;
e. de motor van uw vaartuig een hoger vermogen heeft dan de fabrikant voorschrijft;
f. u meedoet aan een snelheidswedstrijd;
g. de schipper geen geldig vaarbewijs heeft;
h. varen op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter niet toegestaan
was;
i. het verzekerd object zich bevindt in een gebied dat u niet heeft verzekerd;
j. u sneller vaart dan de maximum toegestane snelheid. Of als u zich niet houdt aan een
vaarverbod.
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3. U zich niet houdt aan uw verplichtingen uit deze overeenkomst en daardoor onze belangen
schaadt.
Artikel 21. Wanneer inspecteren wij uw boot?
Wij mogen uw boot op ieder moment laten inspecteren.
1. Na de inspectie kunnen wij de voorwaarden en/of de premie van uw verzekering aanpassen, of.
2. Wij kunnen uw verzekering beëindigen of alsnog besluiten het verzekerde object niet te
accepteren.
Hierover ontvangt u altijd schriftelijk bericht van ons.
Artikel 22. Wanneer krijgt u schadevrije jaren en no claim korting?
Per verzekeringsjaar bepalen wij of u recht heeft op toekenning van een schadevrij jaar.
U krijgt een schadevrij jaar als:
1. u geen schadevergoeding heeft gehad;
2. wij erin slagen de door ons betaalde vergoeding volledig te verhalen;
3. u alleen een vergoeding heeft gehad voor bereddingskosten, opruimingskosten en
hulpverlening;
4. u alleen een vergoeding kreeg voor schade door brand, zelfontbranding, kortsluiting, blussen van
een brand, blikseminslag, overspanning, ontploffing, storm, (een poging tot) inbraak,
verduistering of joy-varen;
5. de vergoeding betrekking heeft op de volgboot, de buitenboordmotor van de volgboot, de inboedel
of de trailer.
Bonus/Malusladder
Per hoofdpremievervaldatum wordt de premiekorting voor het volgende verzekeringsjaar berekend.
Schadevrije
jaren

Korting/
toeslag
op
de premie
6
40%
5
40%
40%
4
3
30%
2
20%
1
10%
0
0%
-1
+10%
-2
+20%
* 4 jaar schadevrij

Korting/toeslag in het eerstvolgende verzekeringsjaar:
Bij
Bij 1
Bij 2 schades
Bij 3 of meer
geen
schade
schades
schade
40%*
20%
0%
40%
10%
+10%
40%
30%
+20%
40%
20%
0%
40%
10%
+10%
+20%
+20%
+20%
30%
0%
+20%
20%
+10%
+20%
+20%
+20%
+20%
10%
+20%
+20%
0%
+20%
+20%
+10%
+20%
+20%

Artikel 23. Hoe gaan wij om met schade als gevolg van terrorisme?
Wij vergoeden schade volgens het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij de vergoeding
kunnen beperken, bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting. U vindt de volledige tekst
van dit protocol op terrorismeverzekerd.nl.
Artikel 24. Wat doen wij bij fraude?
Een verzekering sluiten we met elkaar af op basis van vertrouwen. Soms wordt dit vertrouwen
beschaamd en daar kunnen wij en andere verzekerden de dupe van worden. Wij doen er daarom
alles aan om fraude op te sporen en te onderzoeken. Als er fraude in het spel is dan kunnen wij
maatregelen nemen zoals:
1. Een schade niet vergoeden.
2. Een uitgekeerde vergoeding op u terug halen.
3. Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
4. Al uw verzekeringen bij ons opzeggen.
5. Aangifte doen bij de politie en de fraude melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem
(Stichting CIS). Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars voor fraudeurs.
6. Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude
van het Verbond van Verzekeraars.
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7. De desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het interne Incidentenregister. Dit register is
uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de afdeling Speciale Zaken.
8. De interne onderzoekskosten verhalen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA).
Hiervoor geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Daarbovenop kunnen wij de ten
onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen.
Artikel 25. Wat moet u doen als u een klacht over ons heeft?
Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing die een medewerker namens ons heeft
genomen? En komt u er met onze medewerker niet uit? Vul dan het klachtenformulier in op
unigarant.nl.
Of stuur uw klacht naar:
Unigarant N.V.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 50000
7900 RP Hoogeveen
Lossen wij uw klacht niet naar uw tevredenheid op, dan kunt u deze voorleggen aan de bevoegde
rechter of aan:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel.: 0900-3552248
kifid.nl
Artikel 26. Welk recht is van toepassing?
Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 27. Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?
Als u contact met ons heeft of een verzekering afsluit, registreren wij uw gegevens. Uw gegevens
worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. De privacywetgeving is hierop van toepassing.
Persoonsgegevens
Deze gebruiken wij:
1.
voor het beantwoorden van uw vragen;
2.
voor het uitvoeren van de met ons afgesloten verzekeringsovereenkomst(en);
3.
voor fraudepreventie;
4.
voor statistische analyses;
5.
om u te informeren over voor u relevante ontwikkelingen;
6.
om u interessante aanbiedingen te doen.
Als u een verzekering afsluit, vragen we u ook:
1.
of u ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd;
2.
of u een strafrechtelijk verleden heeft. .
Uw gegevens en uw rechten
U moet zelf nagaan of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn en zo nodig de wijzigingen
doorgeven. Deze wijzigingen verwerken wij uiterlijk binnen vier weken.
Wilt u bezwaar maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens? Meldt dit dan
schriftelijk bij:
Unigarant N.V.
Afdeling Klantcontact
Postbus 50000
7900 RP Hoogeveen
Of via het contactformulier op unigarant.nl.
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Belangrijke organisaties
stichtingcis.nl
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens
raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van
de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd
agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie stichtingcis.nl.
Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.
autoriteitpersoonsgegevens.nl
De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is voor
persoonsgegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder de
nummers 1065468 en 1063752. Het openbare meldingenregister staat op bovengenoemde site.
verzekeraars.nl
Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code staat op bovengenoemde site van het Verbond
van Verzekeraars.
Bijzondere voorwaarden
In de bijzondere voorwaarden staan bepalingen die alleen gelden voor de met name genoemde
dekkingen. Op uw polisblad ziet u of u deze dekkingen verzekerd heeft.
Dekkingen
Artikel 28. Wettelijke aansprakelijkheid (schade aan iemand anders)
Vergoedingen
Wij vergoeden per schadegebeurtenis voor alle verzekerden samen:
1. de schade met een maximum van € 7.500.000,-;
2. een waarborgsom van maximaal € 50.000 per schadegebeurtenis. Een
overheid kan dit verlangen om de rechten van een benadeelde zeker te
stellen. Zodra de borg vrijkomt, moet u ervoor zorgen dat deze aan ons
wordt terugbetaald;
3. boven de verzekerde som de met onze toestemming gemaakte kosten van:
a. civiele- en of strafrechtelijke procedures;
b. expertise;
c. verweer tegen ongegronde aanspraken.
Beperken wettelijke regelingen de aansprakelijkheid tot een lager bedrag dan de
verzekerde som? Dan vergoeden wij tot het wettelijk maximum.
Verzekerd

Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor:
1. schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door of met het verzekerd
object;
2. schade veroorzaakt met het verzekerd object tijdens:
a. slepen, gesleept worden en het bieden van hulp;
b. vervoer (inclusief laden en lossen) over land of water;
c. opslag aan land, inclusief het uit het water halen en weer te water
laten.
3. bereddingskosten;
4. bergingskosten en opruimingskosten die u van de overheid op grond van
een wettelijke bepaling/verordening moet maken.

Niet verzekerd

Waarvoor bent u niet verzekerd?
U bent niet verzekerd voor:
1. De aansprakelijkheid voor personenschade die aan de verzekeringnemer is
toegebracht of aan degene met wie hij als gezin samenwoont.
2. De aansprakelijkheid van hen die zonder uw toestemming gebruik maken
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van het verzekerd object.
3. Schade aan zaken van de schipper, zaken die hij onder zich heeft of die hij
met het verzekerd object vervoert.
4. Schade door het vervoer van het verzekerd object als het:
a. gekoppeld is aan een motorvoertuig;
b. losgekoppeld is van een motorvoertuig en nog niet buiten het
verkeer tot stilstand is gekomen.
5. Schade tijdens het laden en lossen van zaken.
6. Schade tijdens deelname aan wedstrijden, tenzij anders met ons
overeengekomen.
Eigen risico per
schadegebeurtenis
Opmerking

€ 0,Wij regelen de schade binnen de grenzen van de verplichtingen die wij hebben.
Wij hebben het recht om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met
hen schikkingen te treffen.

Artikel 29. Basis Casco en Uitgebreid Casco (schade aan het verzekerd object)
Basis Casco
Binnen het dekkingsgebied bent u verzekerd voor schade ontstaan
door de volgende schadegebeurtenissen.
1. Brand, zelfontbranding, kortsluiting en het blussen van
Ja
brand
2. Blikseminslag door bliksemontlading
Ja
3. Overspanning
Nee
4. Ontploffing
Ja
5. Storm
Ja
6. Diefstal, inbraak of poging daartoe, van:
Ja

Uitgebreid
Casco
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Trailer (met vaartuig, buitenboormotor of volgboot):
a. als de trailer is beveiligd met een SCM/VBV goedgekeurd
disselslot en een SCM/VBV goedgekeurde wielklem, of;
b. als de trailer in een goed afgesloten ruimte staat en deze is
beveiligd met een SCM/VBV goedgekeurd disselslot, of;
c. als de trailer tijdens een korte stop onbeheerd wordt
achtergelaten en de trailer met een SCM/VBV-goedgekeurd
disselslot met het trekkend motorvoertuig is verbonden.

Ja

Ja

Buitenboordmotor die los van het vaartuig wordt gestolen:
Als de buitenboordmotor is:
a. bevestigd met een SCM/VBV-goedgekeurd uitenboordmotorslot,
of;
b. gemonteerd met bouten door de spiegel en de buitenboordmotor
is beveiligd met een SCM//VBV goedgekeurd moerslot, of;
c. opgeborgen in een deugdelijk afgesloten ruimte. Bij diefstal
moeten sporen van braak worden aangetoond.

Ja

Ja

Volgboot:
Als de volgboot met een hardstalen ketting of staalkabel van
tenminste tien mm en een SCM/VBV goedgekeurd slot aan het
vaartuig is verbonden.

Ja

Ja

Ja

Ja

Inboedel, standaard uitrusting en toebehoren:
De inboedel, standaard uitrusting en toebehoren moet zich
bevinden in een goed afgesloten ruimte van het vaartuig. Het is
niet verzekerd als u de spullen opbergt onder een dekkleed of
kuiptent. Eenvoudig te demonteren of te verplaatsen
diefstalgevoelige zaken moeten van boord zijn als het vaartuig
langere tijd niet vaart. Hieronder wordt niet verstaan tijdelijk
aanmeren.
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7. Verduistering en Joy-varen
8. Relletjes en opstootjes
9. Vorst
Deze schade is alleen verzekerd als u uw boot op tijd door een
gespecialiseerd bedrijf winterklaar heeft laten maken.
10. Osmose
Wanneer deze ontstaat binnen tien jaar nadat de boot voor het
eerst te water is gelaten.
11. Van buitenkomende schadeoorzaken
12. Transport
Tijdens transport over de weg of over het water met
uitzondering van vervoer als deklast.
13. Lekvaren van opblaas-/rubberboten

Artikel 30. Beperkt verzekerd in een aantal grote steden
Het verzekerd object is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht beperkt verzekerd:
1. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe
alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte
jachthaven ligt.
2. Binnen de stadsgrenzen is vandalisme alleen verzekerd als het
vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt.

Artikel 31. Eigen gebrek aan het verzekerd object
Binnen het dekkingsgebied is het verzekerd object verzekerd voor
schade door:
Eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak) en de gevolgen
Wanneer het verzekerd object of een onderdeel daarvan, in
vergelijking met zaken van dezelfde soort en kwaliteit, een niet te
verwachten eigenschap bezit. Dit is een materiaalfout of een fout in
de oorspronkelijke constructie, oorspronkelijke bouw of het
oorspronkelijke ontwerp. Hierdoor is het verzekerd object of een
onderdeel daarvan, niet meer geschikt voor het doel waarvoor het
bestemd was.
Voor een motor geldt een afwijkende regeling:
1. Eigen gebrek van een motor is verzekerd voor een periode
van vijftien jaar gerekend vanaf de eerste ingebruikstelling.
2. Eigen gebrek van een volledig gereviseerde motor is
verzekerd voor een periode van vijftien jaar nadat de motor
door een daarin gespecialiseerd bedrijf is gereviseerd. De
revisiedatum moet aangetoond te worden met de originele
gespecificeerde nota’s.

Artikel 32. Extra vergoedingen
De volgende kosten krijgt u alleen vergoed als wij ook de schade
aan uw verzekerd object vergoeden.
1. Bereddingskosten
Tot maximaal het verzekerd bedrag van het verzekerde object.
2. Opruimings- en bergingskosten
Na onze goedkeuring.
3. Inboedel
Wij vergoeden per schadegebeurtenis maximaal:

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Nee

Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nee

Ja

Basis Casco
Ja

Uitgebreid
Casco
Ja

Nee

Ja

Basis Casco
Nee

Uitgebreid
Casco
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Basis Casco
Ja

Uitgebreid
Casco
Ja

Ja

Ja

20% van de
verzekerde
som

40% van de
verzekerde
som

Er geldt een maximum vergoeding per schadegebeurtenis voor:
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- Fietsen
- Sieraden
- Geld
- Audio- en audiovisuele apparatuur
- Computerapparatuur
4. Huur van een vervangend vaartuig/vakantieverblijf
Wij vergoeden de huurkosten van een gelijkwaardig vaartuig of
vakantieverblijf, om een voorgenomen vakantie te kunnen
beginnen of voort te zetten. Er moet wel worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:
a. het vaartuig gebruikt u als enige vakantieverblijf en is
geschikt voor overnachting, en;
b. het vaartuig gaat in een periode van dertig dagen voor het
begin van de vakantie tot en met de laatste dag of wordt
zodanig wordt beschadigd dat het niet meer als
vakantieverblijf bruikbaar is, en;
c. wij vooraf onze goedkeuring hebben gegeven.
5. Terugreis verzekerde(n) naar Nederland
De vergoeding geldt voor alle verzekerden samen.
Wij vergoeden de terugreis alleen in deze situatie:
a. tijdens uw vakantie gaat uw boot totaal verloren, of u kunt
deze niet meer gebruiken, en;
b. u krijgt de huur van een vervangende boot niet vergoed van
ons, en;
c. u gebruikt de boot om op te overnachten, en;
d. de boot is uw enige vakantieverblijf, en;
e. wij geven u van tevoren toestemming.
6. Vervoerskosten naar het ziekenhuis
Er moet sprake zijn van medische noodzaak.
7. De kosten van repatriëring van het verzekerd object
Het verzekerd object kan niet terugkeren omdat:
a. de hersteldagen vijftien werkdagen of meer bedragen, of;
b. een voor het varen onmisbaar bemanningslid door een
aantoonbare medische reden niet binnen vijftien dagen na
melding aan ons hersteld is en hij niet door een van de
andere verzekerden kan worden vervangen.
8. Toezenden onderdelen
De kosten worden vergoed als:
a. het verzekerd object gerepareerd kan worden, en;
b. de onderdelen in de regio niet beschikbaar zijn.
9. Sleephulp naar de dichtstbijzijnde reparateur
Vergoed worden de kosten van vervoer over water of land.
10. Invoer of vernietiging
De kosten van invoer of vernietiging van het verzekerd object
bij totaal verlies.

€ 500,€ 500,€ 500,€ 500,€ 500,Nee

€ 1.500,€ 1.500,€ 1.500,€ 1.500,€ 1.500,maximaal
€ 5.000,-

maximaal
€ 1.500,-

maximaal
€ 3.000,-

maximaal
€ 1.500,Ja

maximaal
€ 3.000,Ja

maximaal
€ 500,-

maximaal
€ 500,-

maximaal
€ 1.000,Ja

maximaal
€ 1.000,Ja

Artikel 33. Hulpverlening
Hulp- en bergloon bij de dekkingen Basis Casco en Uitgebreid Casco
We vergoeden het door u te betalen hulp- en bergloon. U moet vooraf toestemming aan ons vragen. Wij
vergoeden alleen de kosten die in redelijkheid zijn gemaakt om schade te voorkoming of te verminderen.
De maximale vergoeding bedraagt nooit meer dan de verzekerde som.

Artikel 34. Niet verzekerd
Bij de dekking Basis Casco en Uitgebreid Casco is niet verzekerd:
1. Schade door condens en doorslaan van vocht.
2. Schade door onvoldoende zorg die u kan worden verweten.
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3. Als uw verzekerd object minder waard wordt door de reparatie. Bijvoorbeeld een kleur- of
glansverschil als uw boot gecoat, geverfd, gelakt of geconserveerd is.
4. Schade tijdens inbeslagname door een overheid.
5. Schade door eigen gebrek als er sprake is van (gedeeltelijke) eigen/zelfbouw.
6. Schade door eigen gebrek als de schade niet tijdens de looptijd van de verzekering is gemeld bij
ons.
7. Schade door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en
reparatie van het verzekerd object.
8. Eigen gebrek (aard van de zaak)
Schade door een geleidelijk proces zoals: slijtage, veroudering, verrotting, verwering, verharding,
verkleuring, licht- en vochtinwerking, delaminatie, (galvanische) corrosie, elektrolyse, vervuiling,
dichtslibbing, uitdroging, materiaalmoeheid.

Artikel 35. Heeft u een eigen risico bij schade?
Dat ziet u op uw polisblad. U betaalt het eigen risico bij iedere schade. Wij trekken het eigen risico af van
uw vergoeding. Voor een volgboot en trailer geldt alleen het standaard eigen risico.

Artikel 36. Schaderegeling

Basis Casco

1. Vaststelling van uw schade
In artikel 13 leest u hoe wij de schade vaststellen.
2. Herstellen of niet herstellen?
a. Is de vastgestelde schade lager dan € 2500,-? Dan
vergoeden wij uw schade volledig.
b. Is er geen sprake is van totaal verlies en het vastgestelde
schadebedrag hoger dan € 2.500,-? Dan vergoeden wij:
1. 70% van het schadebedrag, exclusief BTW.
2. Het restantbedrag na ontvangst van de reparatienota. Het
herstel moet zijn uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf.
3. Totaal verlies regeling
a. Wij vergoeden het verschil tussen de waarde van het
verzekerd object voor (de dagwaarde) en na (de
restantwaarde) de schadegebeurtenis.
c. Drie jaar aanschafwaardegarantie
Bij totaal verlies gaan wij tot drie jaar na de
aanschafdatum uit van de aanschafwaarde. De
aanschafwaarde staat vermeld op de (originele)
aankoopnota van een bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven watersportbedrijf/ jachtmakelaar.
Kunt u deze (originele) aankoopnota niet overleggen? Dan
ontvangt u 110% van de door de expert te bepalen
waarde direct voor de schadegebeurtenis. Op de
vergoeding brengen wij de waarde van de restanten in
mindering.
4. Inboedel
De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de
nieuwwaarde. Is de waarde van de inboedel voor de
schadegebeurtenis lager dan 40% van de nieuwwaarde? Dan
vergoeden wij de dagwaarde. Bij beschadiging vergoeden wij de
herstelkosten.
De hoogte van de vergoeding bedraagt nooit meer dan het
verzekerde percentage zoals vermeld bij artikel 32.3.
5. Aftrek nieuw voor oud
6. Eigendomsoverdracht
U heeft niet het recht een verzekerde object na schade aan ons
over te dragen. Bij verlies, diefstal of verduistering bent u
verplicht het eigendom van de verzekerde zaken bij akte aan
ons over te dragen. Pas daarna kunnen wij de vergoeding

Ja

Uitgebreid
Casco
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Nee
Ja
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betalen.
7. Recht op vergoeding
Alleen de verzekeringnemer heeft recht op de vergoeding.
Moeten wij de vergoeding overmaken aan de geldverstrekker?
Dan maken wij de vergoeding over op de depotrekening van de
financier.

Ja

Ja

Artikel 37. Onderverzekering bij Basis Casco en Uitgebreid Casco
Blijkt bij schade dat de werkelijke waarde van het verzekerd object hoger is dan de verzekerde som?
Dan wordt de verzekerde som verhoogd met maximaal 10%. U betaalt daarvoor een aanvullende
premie.

Artikel 38. Voor-aftrek BTW bij Basis Casco en Uitgebreid Casco
Heeft u recht heeft op vooraftrek BTW? Of bent u over de vergoeding geen BTW verschuldigd? Dan
ontvangt u een vergoeding exclusief BTW.

Artikel 39. Ongevallendekking voor opvarenden
Opvarenden:
Wat bedoelen wij?
1. u;
2. de persoon, die met toestemming van u aan boord is en waarvoor u geen
vergoeding ontvangt.
Ongeval
Een plotseling, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, van buiten
rechtstreeks op het lichaam inwerkend fysiek geweld, dat blijvende invaliditeit
of overlijden tot gevolg heeft.
Onder ongeval valt ook een onverwachte, ongewilde inwerking op het lichaam
die leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden en bestaat uit:
1. Acute vergiftiging. Deze is niet veroorzaakt door: ziekteverwekkers of
door het gebruik van geneesmiddelen, genotmiddelen, bedwelmende-,
Verdovende- of opwekkende middelen.
2. Besmetting door ziekteverwekkers. Deze besmetting moet het
rechtstreeks gevolg zijn van een onvrijwillige val in het water of in een
andere stof.
3. Van buitenaf binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen. Dit geldt niet voor
ziekteverwekkers in het spijsverteringskanaal, in de luchtwegen, de ogen
of de gehoororganen, waardoor in een ogenblik letsel wordt toegebracht.
4. Wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus door een ongeval.
5. Verstikking, verdrinking, zonnesteek, warmtestuwing, bevriezing,
verbranding (anders dan door inwerking van zonnestralen), veretsing en
elektrische ontlading.
6. Uitputting, verhongering, uitdroging en zonnebrand door een natuurramp.
7. Verstuiking, ontwrichting en verscheuring van spier- en/of bandweefsel.
8. Moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe, gijzeling en
terreuracties door niet-militairen.
Ook verzekerd zijn de volgende handelingen waarbij sprake is van ongewilde
inwerking op het lichaam die leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden:
9. Rechtmatige zelfverdediging.
10. (Pogingen tot) redding van mens of dier.
11. Complicaties en verergering van ongeval letsel door eerste hulpverlening
of medisch noodzakelijke behandeling door een medisch bevoegd
deskundige.
Blijvende invaliditeit
U kunt een lichaamsdeel of zintuig niet meer gebruiken. Een arts beoordeeld
waar en in welke mate u blijvend invalide bent. Daarvoor gebruikt de arts de
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tabellen van de AMA (American Medical Association), NOV (Nederlandse
Orthopaedische Vereniging) en/of NVvN (Nederlandse Vereniging voor
Neurochirurgie). De blijvende invaliditeit komt door een ongeval.
Begunstigden
De verzekerde is de begunstigde voor alle uitkeringen. Bij overlijden van de
verzekerde, betalen wij de uitkering aan de wettige erfgenamen van de
verzekerde.
Wanneer bent u
verzekerd?

Wat krijgt u vergoed?

De opvarenden zijn verzekerd tijdens het:
1. verblijf aan boord;
2. aan of van boord gaan;
3. tanken van brandstof;
4. verrichten van noodreparaties aan het verzekerd object.
Wij vergoeden:
1. bij overlijden: € 10.000,-.
2. bij blijvende invaliditeit:
- maximaal € 40.000,- per persoon;
- maximaal € 500.000,- van alle verzekerden samen.
De hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit is een percentage van het
verzekerde bedrag. Hoe hoog dit percentage is, wordt bepaald aan de hand
van twee vragen:
a. Voor welk lichaamsdeel is er sprake van blijvende invaliditeit?
b. Is de functie van dat lichaamsdeel volledig of gedeeltelijk verloren gegaan?
Voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit
hanteren wij de meest recente uitgave van de Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment van de American Medical Association (AMA). Wij
stellen de mate van invaliditeit vast zonder te kijken naar beroep, hobby of
bezigheden van de verzekerde. Het percentage van blijvende invaliditeit wordt
altijd vastgesteld door een onafhankelijk specialist.

Hoe stellen wij de
schade bij blijvende
invaliditeit vast?

Was de verzekerde voor het ongeval al blijvend invalide en is dit door het
ongeval verergerd? Dan kijken wij naar de mate van blijvende invaliditeit vóór
en na het ongeval. Op basis van het verschil stellen wij de uitkering vast.
Hebben wij binnen een jaar na de datum van het ongeval de mate van
invaliditeit nog niet vastgesteld? Of vinden wij of de betrokkene dat deze mate
van invaliditeit nog kan veranderen? Dan stellen wij een beslissing uit tot
uiterlijk drie jaar na de datum van het ongeval.
Vaststelling invaliditeit
Onze medisch adviseur stelt het uitkeringspercentage vast op basis medische
eindtoestand. Bij voorkeur binnen twee jaar na het ongeval. Als na twee jaar
na het ongeval de medische eindtoestand nog niet kan worden vastgesteld,
dan kunnen wij een voorschot verstrekken.
Dit voorschot brengen wij in mindering op toekomstige uitkeringen.
Medisch onderzoek
Om de omvang van de invaliditeit vast te stellen kunnen wij een medisch
specialist inschakelen. U bent verplicht mee te werken aan het onderzoek. De
kosten hiervan komen voor onze rekening.
Medische eindtoestand
Blijkt uit het medisch onderzoek dat er nog geen medische eindtoestand is,
dan zal uiterlijk binnen drie jaar na de ongevalsdatum een nieuw medisch
onderzoek plaatsvinden. De invaliditeit die dan wordt vastgesteld zal gelden
als medische eindtoestand, ook al vermeldt de medisch specialist dat er nog
geen medische eindtoestand is ingetreden.
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Niet verzekerd

Wanneer bent u niet verzekerd?
1. Er is geen recht op een uitkering als het ongeval is veroorzaakt door:
a. Een ziekelijke toestand waarin de verzekerde verkeerde of van een
geestelijke of lichamelijke afwijking.
b. Het (mede)plegen van een misdrijf door de verzekerde.
c. Grove roekeloosheid, tenzij er sprake is van (een poging tot)
redding van een mens of dier.
d. Gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen of van
bedwelmende-, verdovende- of opwekkende middelen, tenzij medisch
voorgeschreven.
e. Zelfdoding of een poging daartoe.
f. Een vechtpartij waaraan de verzekerde deelnam, tenzij er sprake is
van rechtmatige zelfverdediging. Deze uitsluiting geldt niet voor
kinderen jonger dan veertien jaar.
g. De beoefening van de volgende sporten: parasailing, waterskiën,
wakeboarden, funtubes en andere sporten met een soortgelijk
verhoogd ongevallenrisico.
h. Voorbereidingen van en deelneming aan snelheidswedstrijden.
2. Niet als een ongeval of ongeval gevolg worden beschouwd:
ingewandsbreuk en uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia ).
3. De kosten van een medische behandeling vergoeden wij niet.
Psychisch letsel
1. Bij verlies van geestelijke, kennende of cognitieve vermogens, ontvangt u
geen uitkering. Deze uitsluiting geldt niet als dit verlies is veroorzaakt door
aantoonbare organische beschadiging van het centrale zenuwstelsel. Dit
moet door een neuroloog zijn vastgesteld.
2. Ook vindt er geen uitkering plaats in geval van psychische stoornissen.

Verzekeringsgebied
Verplichtingen

Cosmetische afwijkingen
Er vindt geen uitkering plaats voor cosmetische afwijkingen.
Waar bent u verzekerd?
U ziet op het polisblad waar u verzekerd bent.
Wat moet u doen na een ongeval?
1. U bent verplicht ons zo spoedig mogelijk na het ongeval te informeren. U
beschrijft daarbij nauwkeurig wat er is gebeurd. Met als het kan vermelding
van de oorzaken en de gevolgen.
2. Als de melding later plaatsvindt, dan behoudt u het recht op uitkering als u
kunt aantonen dat:
a.
de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval;
b.
de gevolgen van een ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of
abnormale lichaams- of geestesgesteldheid vergroot zijn;
c.
u in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft
opgevolgd;
d.
de melding achterwege is gebleven door buitengewone
omstandigheden.
3. Is de verzekerde door een ongeval overleden? Dan moet dit tenminste 48
uur vóór de begrafenis of de crematie aan ons zijn meegedeeld.
Overige
1. U bent verplicht u na een ongeval zo spoedig mogelijk te laten behandelen
door een geneeskundige en volledig mee te werken aan uw herstel.
2. U bent verplicht aan ons of aan een door ons aangewezen arts alle
gewenste informatie naar waarheid te verstrekken.
3. De begunstigde(n) is/zijn verplicht toestemming en medewerking te
verlenen aan alle maatregelen die wij nodig vinden voor vaststelling van
de doodsoorzaak van de verzekerde.
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Artikel 40. Rechtsbijstand
Gebeurtenis
Wat bedoelen wij?
Een voorval of aanleiding dat behoefte aan rechtsbijstand tot gevolg heeft.
Wat is niet verzekerd?
Van deze rechtsbijstand dekking kunt u geen gebruik maken als:
1. De gebeurtenis voor de ingangsdatum van de rechtsbijstand dekking heeft
plaatsgevonden.
2. De gebeurtenis te voorzien was op het moment dat de rechtsbijstand
dekking werd gesloten.
3. De gebeurtenis zich heeft voorgedaan binnen de eerste drie maanden na
de ingangsdatum van deze rechtsbijstand dekking. Deze wachttermijn van
drie maanden geldt niet voor het verhalen van schade ten gevolge van
een ongeval dat zich na de ingangsdatum van deze rechtsbijstand dekking
heeft voorgedaan.
Wie behandelt uw
De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door de Stichting MRT Rechtsbijstand,
zaak?
(MRT) Postbus 739, 7900 AS, Hoogeveen (website: mrtrechtsbijstand.nl,
e-mail: schade@mrtrechtsbijstand.nl).
Waar bent u
1. Bij een onrechtmatige daad als:
a. de wederpartij in Nederland woont of gevestigd is, en;
verzekerd?
b. de rechter in Nederland bevoegd is, en;
c. het Nederlands recht van toepassing is, en;
d. het vonnis in Nederland ten uitvoer gelegd kan worden.
2. Bij contractuele geschillen in Nederland, België of Duitsland als:
a. de wederpartij daar woont of gevestigd is, en;
b. de rechter van dat land bevoegd is, en;
c. het recht van dat land van toepassing is, en;
d. het vonnis in dat land ten uitvoer gelegd kan worden.
3. Bij strafzaken als de stafvervolging in Nederland plaatsvindt.
Wat is verzekerd?
De verzekering biedt dekking voor :
1. Het verhalen van schade veroorzaakt aan of door het verzekerd object. In
de hoedanigheid van zowel eiser als verweerder.
2. Contractuele geschillen bij garantie, reparatie, onderhoud, stalling,
financiering of als u de kopende partij bent.
3. Strafzaken, wanneer u vervolgd wordt wegens een strafbaar feit
(verband houdend) met het verzekerd object. Er moet wel sprake zijn, van
een redelijke kans van slagen, dat een veroordeling kan worden
tegengegaan of kan worden beperkt. En u kunt het verweer in
redelijkheid niet zonder bijstand voeren.
Wanneer bent u
U heeft recht op rechtsbijstand als de privé-rechten
verzekerd en wat
of belangen van u, bij de verzekerde objecten:
wordt vergoed?
1. rechtstreeks in het geding zijn;
2. als de behoefte aan rechtsbijstand niet het gevolg is van verwijtbaar
handelen of nalaten van de rechthebbende.
Wij vergoeden alleen de kosten van rechtsbijstand die in overleg met MRT zijn
gemaakt voor:
1. onderzoek en behandeling door MRT;
2. inschakeling van deurwaarders, getuigen, deskundigen en advocaten;
3. proces- en executiekosten;
4. rechtsbijstand die niet verhaalbaar is op derden;
5. reiskosten die rechthebbende maakt in verband met een proces, volgens
de tarieven van het openbaar vervoer (trein 2e klas).
Wordt een wederpartij veroordeeld om kosten van rechtsbijstand te betalen?
Dan komt dit bedrag ten gunste van MRT als het kosten zijn die door MRT
gemaakt zijn.
Als de aansprakelijke partij niet kan betalen, en de schade op geen enkele
andere wijze te verhalen is, vergoedt MRT voor alle verzekerden samen
maximaal € 500,- per gebeurtenis.
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Behandeling van uw
zaak

Inschakelen van
advocaat (en
deskundige)

Maximale vergoeding

U bent het niet eens
met het standpunt van
MRT

Belangenconflict
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Uw zaak wordt als volgt behandeld:
1. Als MRT oordeelt dat rechtsbijstand een redelijke kans van slagen heeft,
dan wordt rechtsbijstand verleend. Als zij oordeelt dat er geen redelijke
kans van slagen is, geeft zij gemotiveerd aan waarom zij de zaak niet
(verder) in behandeling nemen.
2. Als MRT een zaak in behandeling neemt, probeert zij eerst, in overleg met
u, een minnelijke regeling te treffen. Als u zonder toestemming van MRT
de zaak (verder) in behandeling geeft bij een andere belangenbehartiger,
dan eindigt de dekking voor deze gebeurtenis.
3. Een opdracht aan een advocaat of andere deskundige kan alleen door
MRT gegeven worden.
4. MRT heeft de mogelijkheid de schade aan u te betalen als de kosten van
de rechtsbijstand het belang overstijgen.
5. Als bij een ongeval in het buitenland direct rechtsbijstand nodig is, mag u,
na toestemming van MRT, zelfstandig een advocaat opdracht geven aan u
rechtsbijstand te verlenen.
1. Als geen minnelijke regeling met de tegenpartij bereikt kan worden en er
geprocedeerd moet worden, dan heeft u vrije advocaatkeuze. U mag dan
zelf een advocaat kiezen, of de zaak door een advocaat van MRT laten
behandelen. De kosten van de advocaat van MRT zijn tot een hoger
bedrag verzekerd dan de kosten van de advocaat die u zelf kiest.
2. Als u zelf een advocaat kiest en u wilt tijdens de behandeling van het
conflict van advocaat veranderen, dan worden alleen de kosten van de
eerste advocaat vergoed.
3. Een opdracht aan een advocaat of andere deskundige kan alleen MRT
geven.
Welke kosten vergoeden wij maximaal?
a. Schakelt MRT een advocaat in? Per gebeurtenis vergoeden wij in totaal
nooit meer dan € 25.000,- per gebeurtenis.
b. Kiest u zelf een advocaat? Dan vergoeden wij per gebeurtenis maximaal
€ 5.000,-. Dit maximum geldt voor het honorarium en de kantoorkosten
van de advocaat. Alle andere kosten in het kader van de gevoerde
procedure, zoals kosten van deurwaarders, deskundigen, expertise
kosten, griffierechten en dergelijke, vallen niet onder dit maximum.
Wat moet u doen als u het niet eens bent met het standpunt van MRT?
1. Bent u het niet eens met het oordeel dat er geen redelijke kans op
resultaat is? Dan moet u dat schriftelijk melden met opgave van redenen.
U mag dan na overleg met MRT voor onze rekening advies inwinnen bij
een door uzelf gekozen advocaat. Uitsluitend MRT mag opdracht
verstrekken aan de advocaat. Als de advocaat het eens is met u, dan zal
MRT de zaak voortzetten volgens het advies van de advocaat.
2. Deelt de advocaat uw mening niet of niet helemaal? Dan kunt u de zaak
overnemen en op eigen kosten voortzetten.
3. Wordt het door u beoogde resultaat alsnog bereikt, dan zullen wij de door
u gemaakte kosten vergoeden, tot maximaal het verzekerd bedrag van
€ 25.000,- per gebeurtenis.
Wanneer is er sprake van een belangenconflict?
Er is sprake van een belangenconflict als meerdere verzekerden in een geschil
Aanspraak hebben op rechtsbijstand bij ons. Daarbij kunnen de volgende
situaties zich voordoen:
1. Is er een geschil tussen u als verzekeringnemer en een
medeverzekerde op één polis? Dan verlenen wij alleen dekking aan de
verzekeringnemer.
2. Is er een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis? Dan
verlenen wij alleen rechtsbijstand aan de persoon die door de
verzekeringnemer wordt aangewezen.
3. Is er een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen?
Dan hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand door een
advocaat of rechtens bevoegde deskundige. Wij betalen deze kosten. Wij
vergoeden de kosten per verzekerde tot maximaal € 25.000,- per
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Uw verplichtingen

Niet verzekerd

Verval van recht op
rechtsbijstand
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gebeurtenis.
Zodra u op de hoogte bent van een gebeurtenis waardoor u een beroep op
rechtsbijstand wilt doen moet u:
1. Alle relevante feiten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan MRT melden. U
machtigt hen met deze melding om uw belangen te behartigen.
2. Alle ontvangen correspondentie en documenten zo spoedig mogelijk aan
MRT zenden. Deze mag u zelf niet beantwoorden.
3. Uw volledige medewerking aan MRT, haar advocaat of deskundige te
verlenen.
4. Alles nalaten wat de belangen van ons en/of MRT kan schaden.
In artikel 20 leest u in welke situaties wij geen dekking verlenen. Daarnaast is
er geen dekking (meer) als:
1. U zonder toestemming van MRT een advocaat of andere
belangenbehartiger heeft ingeschakeld.
2. U de zaak meer dan een jaar na de gebeurtenis waarvoor een beroep op
MRT wordt gedaan, aanmeldt.
3. De wederpartij in staat van faillissement of in surseance van betaling
verkeert.
4. U in een strafzaak wordt verweten opzettelijk te hebben gehandeld of
alcohol of bedwelmende middelen te hebben gebruikt. Als uit een definitief
vonnis blijkt dat u niet bent veroordeeld wegens opzet of het gebruik van
alcohol of bedwelmende middelen, dan vergoeden wij de kosten van
rechtsbijstand die u heeft gemaakt alsnog. Tot maximaal het verzekerd
bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis.
5. Het met ons een geschil betreft over deze overeenkomst.
6. Als het belang van de zaak lager is dan € 250,-.
7. Er sprake is van een geweldsdelict.
Uw recht uit deze verzekering vervalt na drie jaar vanaf het moment dat MRT
een definitief standpunt heeft ingenomen over:
1. het ontbreken van dekking;
2. het ontbreken van een redelijke kans op succes in de zaak;
3. ten aanzien van het (niet) vergoeden van kosten.
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