
 

Dit document heeft tot doel een overzicht te bieden van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen onder deze verzekering. Dit 
document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de hierin opgenomen informatie is niet allesomvattend. 
Voor bijkomende informatie dient u de algemene en bijzondere voorwaarden voor dit verzekeringsproduct te raadplegen. 

Wat is dit voor type verzekering? 

Onze verzekering Waterproof dekt de risico’s verbonden aan uw pleziervaartuig.  

 

Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

Schade aan het vaartuig  

 Ongevallen van de vaart 

 Brand en storm 

 Transport (incl. laden en lossen) 

 Gevolgen van verborgen gebrek 

 Glasbreuk en vandalisme 

 Blaasvorming in polyester 

 Eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie 

 Diefstal 

 Hulpverlening  

 Ongevallen tijdens te water laten of uit het 
water halen 

 

Optionele waarborgen: 

 Wettelijke aansprakelijkheid 

 Rechtsbijstand 

 Opzoeking, hulp & berging 

 Persoonlijke ongevallen 

 Persoonlijke voorwerpen 

 

 

Wat is niet verzekerd? 

Algemene uitsluitingen: 

 Commerciële doeleinden 

 Gebruik door wet verboden 

 Collectieve gewelddaden 

 Kernongevallen 

 Bedrog, opzet en grove schuld 

 Onzeewaardigheid 

 ‘Deelname aan snelheidswedstrijd of 
solozeilwedstrijd > 24u  

 Geen vaarbewijs 

 Onvoldoende onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 Onze vergoeding wordt berekend op basis van 
verzekerde bedragen vermeld in de algemene 
voorwaarden. 

 De bijzondere voorwaarden bepalen het 
gedeelte van de schade die u zelf draagt en de 
vergoedingslimieten. 

 

 

 

  

 

Waar ben ik verzekerd? 

 Wij bieden verschillende mogelijkheden in de Europese Unie, vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 Correcte informatie verlenen en wijzigingen doorgeven.  

 Naleven van alle preventieverplichtingen omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden om het 
schadegeval te voorkomen. 

 Schade zo snel mogelijk aangeven 

 Alle nuttige maatregelen treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.  

 Meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. 
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Wanneer en hoe moet ik betalen? 

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen voor de vervaldag. U ontvangt hiertoe een verzoek tot 
betaling.  

 

 

Wanneer start en eindigt de dekking? 

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst 
wordt gesloten voor een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.  

 

 

Hoe kan ik mijn contract stopzetten? 

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst dient te gebeuren per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door 
afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.  

 

 


