Pleziervaartuigen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Veerhaven Assuradeuren B.V., schadeverzekeraar, vergunning: 12002087 (NL)

Product:

Pleziervaartuigen

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Deze verzekering vergoedt schade door of aan je pleziervaartuig.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of
aan je pleziervaartuig verzekerd is. Je kunt kiezen
voor diverse dekkingen.

Schade door opzet, onvoldoende zorg of door
gebruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid
Schade die je met je vaartuig aan iemand anders of
aan de spullen van iemand anders veroorzaakt en
waarvoor je volgens de wet aansprakelijk bent is
verzekerd.
Keuze: schade aan eigen vaartuig (beperkt)
Je vaartuig is verzekerd tegen schade door een
beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal.
Andere oorzaken zoals schade aan je eigen vaartuig
door een aanvaring is niet gedekt.
Extra informatie
Je vaartuig is verzekerd tegen schade door een
beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal.
Andere oorzaken zoals schade aan je eigen vaartuig
door een aanvaring is niet gedekt.

Schade bij verhuur of ander commercieel gebruik
Schade die ontstaat bij of als gevolg van
commercieel gebruik zoals verhuur (met of zonder
bemanning) is niet verzekerd tenzij dit op het
polisblad staat vermeld.
Schade aan en door waterskiërs
Schade die ontstaat bij waterskiën, wake-boarden
e.d. is niet verzekerd tenzij dit op het polisblad staat
vermeld.
Schade als gevolg van lekkage
Schade door lekkage is bij een vaartuig van rubber,
canvas of ander flexibel materiaal niet verzekerd,
tenzij deze lekkage het gevolg is van een aanvaring
net een ander vaartuig.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Keuze: schade aan eigen vaartuig (uitgebreid)
Met deze dekking is je vaartuig (inclusief inventaris/
toebehoren) verzekerd tegen alle van buiten
komende onheilen zoals aanvaring (ook door eigen
schuld), motorschade en schade die ontstaat tijdens
onderhoud of transport. In veel gevallen is ook
schade door een eigen gebrek gedekt.

Eigen risico
Volgens polis, met een minimum van € 250,00 per
gebeurtenis.
Afspraken
Voldoe je niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan
keren wij soms niet uit. Je moet aan onze preventieeisen voldoen, zoals een door de SCM goedgekeurd
(dissel)slot en wielklem.

Waar ben ik gedekt?
Er kan gekozen worden voor een standaard dekkingsgebied zoals Nederland, Klein Vierkant, Groot Vierkant, Europa of
Middellandse Zee. Ook een ander gebied “op maat” is mogelijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: zorg voor een veilige ligplaats. En zorg voor
voldoende onderhoud. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?
U betaalt de premie per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt de verzekering opzeggen via een brief of e-mail. De verzekering eindigt per contractsvervaldatum. De opzegtermijn bedraagt
2 maanden voor de contractsvervaldatum. Ontvangen wij uw opzegging pas na deze opzegtermijn, dan eindigt de verzekering per
eerstvolgende contractsvervaldatum.
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