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Wat is het?
Water. Een element met een aantrekkingskracht zonder
weerga. U vindt het heerlijk om er met de boot op uit te
trekken, voortgedreven door de wind of rustig koersend op
de motor. Een goede watersportverzekering is daarbij
onontbeerlijk. De specialisten die onze watersportverzeke-
ringen samenstellen, zijn regelmatig zelf op het water te
vinden en weten precies wat er goed, maar ook wat er fout
kan gaan. Vooral in dat laatste geval is het belangrijk dat u
goed verzekerd bent.

De Delta Lloyd Watersportverzekering heeft verschillende
varianten. U kiest gewoon de variant die het beste bij u en
uw boot past. Voor elk van de varianten geldt dat er dek-
king is voor schade aan het schip zelf én voor schade die u
met uw schip veroorzaakt aan anderen (wettelijke aanspra-
kelijkheid).
1 De Watersportverzekering: een zeer uitgebreide 

verzekering die vrijwel alle risico’s dekt.
2 De Watersportverzekering Basis: een extra voordelige

variant van de Watersportverzekering met een ‘stan-
daard’ eigen risico en een aantal beperkingen op de
uitgebreide dekking.

Open zeilboten en sloepen vormen qua aantal een belang-
rijke doelgroep voor de Watersportverzekering. Mede daar-
om gelden er enkele specifieke extra’s als de verzekering is
afgesloten voor een open zeilboot of een sloep. 

Wat zijn de voordelen?
– Dankzij de verschillende varianten is er altijd een verze-

kering die bij u past. Daarnaast is een hoge mate van
flexibiliteit mogelijk; bijvoorbeeld wat het vaargebied
betreft.

– Gunstige no-claimregeling.
– 50% instapkorting bij de Watersportverzekering (zie 1)

als u zes jaar schadevrij hebt gevaren en elders 
verzekerd was.

– Inboedel is gratis meeverzekerd tot 20% van het 
verzekerde bedrag.

– Uw eventuele boottrailer kan gewoon op de polis 
worden meeverzekerd. 

– Extra gunstige schaderegeling bij totaal verlies 
(specifiek voor de Uitgebreide verzekering)  

– Uw verzekering en eventuele schades worden 
behandeld door mensen die zelf watersporters zijn.

– Vaartuigenhulpdienst is het hele jaar 24 uur per dag
bereikbaar.

Wat is gedekt?
De Watersportverzekeringen van Delta Lloyd bieden zowel
dekking voor schade aan het schip zelf als schade die u met
het schip veroorzaakt aan anderen (wettelijke aansprake-
lijkheid). Dit laatste tot een bedrag van maar liefst vijf mil-
joen euro. De dekking voor schade aan het schip zelf is
afhankelijk van uw keuze: een ‘uitgebreide’ of ‘basis’ ver-
zekering. Achter in deze brochure vindt u een overzicht dat
u alle duidelijkheid geeft over de dekkingsverschillen tussen
de twee mogelijkheden.
Wat u daar niet vindt zijn de specifieke voordelen voor
open zeilboten en sloepen.
Die voordelen komen neer op een extra voordelige premie
en op dekking bij schade of verlies van aan boord meege-
nomen ‘slecht weer’ kleding en proviand, met inbegrip van
de eventuele koelbox, thermoskan, bestek en serviesgoed.
Die dekking geldt dan als ‘extra’ tijdens het vaarseizoen.
Dat is de periode 1 maart tot 1 november.

Voorts wijzen wij u nog graag op de Ongevallendekking en
de vele extra vergoedingen. Over beide onderwerpen vindt
u in het overzicht meer informatie. 

Wat is niet gedekt?
Bij elke verzekering hoort een aantal uitsluitingen. In onze
voorwaarden staan deze duidelijk en helder omschreven.
Juist bij schade is het belangrijk te weten waar u aan toe
bent. 
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Wat kost het?
De premie is onder andere afhankelijk van de gekozen ver-
zekering en de waarde van uw boot. Ook de waarde van 
de uitrusting, de ouderdom van uw boot en uw vaargebied
spelen een rol. 
Daarnaast kunt u de premie zelf beïnvloeden door te kie-
zen voor een eigen risico (bij de Basis verzekering gaat het
dan om de keuze voor een hoger dan het standaard eigen
risico). De keuze voor zo’n eigen risico levert een aantrek-
kelijke premiekorting voor u op. 

Zoals u ziet wordt bij het berekenen van de premie met tal
van factoren rekening gehouden. Dit betekent dat in feite
sprake is van een premie ‘op maat’. Dat heeft het voordeel
dat u nooit te veel betaalt. 

Nu aanvragen
Bent u geïnteresseerd in een Watersportverzekering van
Delta lloyd? Wij werken samen met professionele assuran-
tieadviseurs, die u graag een persoonlijk advies geven. Zo
weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw
wensen. Er is altijd een professionele assurantieadviseur bij
u in de buurt.

Watersportverzekering

Overzicht verschillen tussen de Watersportverzekering ‘Uitgebreid’ en ‘Basis’

EIGENSCHAP/ DEKKINGSASPECT UITGEBREID BASIS

WA-dekking 5.000.000 euro 5.000.000 euro

Dekking vaartuig

Bijboot Standaard meeverzekerd, mits deze Niet standaard meeverzekerd

voldoet aan bepaalde criteria

Nautische apparatuur Meeverzekerd binnen de grenzen van het Meeverzekerd indien hiervoor uitdrukkelijk een

totale, voor het vaartuig verzekerde bedrag bedrag is opgegeven; dit bedrag geldt dan als 

maximale uitkering voor nautische apparatuur

Alle van buiten komende onheilen Gedekt Gedekt

als schadeoorzaak 

Eigen gebrek als schadeoorzaak Volledig gedekt (de eigen gebrek schade Gedekt voorzover het eigen gebrek leidt tot brand,

zelf en de gevolgen daarvan); bij de ontploffing, stranding of aanvaring

voortstuwingsinstallatie beperkt tot een 

leeftijd van 10 jaar 

Inductie (overspanning) als Gedekt (valt onder de algemene Uitgesloten

schadegebeurtenis dekkingsomschrijving)

Lakschade/schrammen en krassen Gedekt (valt onder de algemene Uitgesloten

dekkingsomschrijving)

Vorstschade Gedekt, mits niet te wijten aan Uitgesloten is schade door bevriezing van

onvoldoende voorzorgsmaatregelen vloeistoffen, tenzij gebeurd tijdens de winterstalling

bij een erkend bedrijf, dat tevens verantwoordelijk

is voor de voorzorgsmaatregelen

Lek in/aan rubberboot of opblaasboot Gedekt (valt onder de algemene Uitgesloten is het lek varen/lek raken van een

dekkingsomschrijving) rubber- en/of opblaasboot

Dekking inboedel

Systematiek Standaard meeverzekerd tot 20% van het Standaard meeverzekerd tot 20% van het

verzekerde bedrag voor het vaartuig. verzekerde bedrag voor het vaartuig.

Een hogere dekking is mogelijk. Een hogere dekking is mogelijk.
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Uw assurantieadviseur isDelta Lloyd Verzekeringen
Postbus 1000
1000 BA  Amsterdam
www.deltalloyd.nl

Watersportverzekering

EIGENSCHAP/ DEKKINGSASPECT UITGEBREID BASIS

Schaderegeling

Bij totaal verlies (vaartuig) Waardegarantie: bij schade binnen drie Uitkering op basis van dagwaarde

jaar na aanschaf geldt aanschafwaarde 

als ‘dagwaarde’ 

Extra uitkering bij aanschaf ander Verschil tussen aanschafprijs en uitkering Niet van toepassing

vaartuig na totaal verlies wordt vergoed tot maximaal 10% van de 

(dag)waarde verzekerde vaartuig; 

maximale (totaal)uitkering 110 % van 

het verzekerde bedrag

Aftrek ‘nieuw voor oud’ bij reparatie Wordt niet toegepast behoudens een Als daar aanleiding voor is, altijd toepassing van

paar uitzonderingen aftrek ‘nieuw voor oud’

Schade aan inboedel/Algemeen –  Uitkering op basis van nieuwwaarde, –  Uitkering op basis van dagwaarde

met enkele uitzonderingen –  € 500 maximale uitkering voor:

–  € 500 maximale uitkering voor: -  audiovisuele apparatuur

-  bijzondere sportuitrusting -  bijzondere sportuitrusting

-  fietsen  -  fietsen

Eigen risico Standaard geen eigen risico; bij keuze Standaard € 100 eigen risico; bij

vrijwillig eigen risico aantrekkelijke keuze vrijwillig eigen risico aantrekkelijke

premiekorting  premiekorting

Ongevallendekking Standaard meeverzekerd; per opvarende: Standaard meeverzekerd; per opvarende:

–  € 7500 bij overlijden –  € 7500 bij overlijden

–  € 12.500 bij (100%) invaliditeit –  € 12.500 bij (100%) invaliditeit

–  € 2500 voor geneeskundige kosten –  € 2500 voor geneeskundige kosten

Maximale uitkering per schadegebeurtenis: Maximale uitkering per schadegebeurtenis

€ 25.000  € 25.000

Extra vergoedingen

Hulp-/bergloon, lichtings-/ Onbeperkte vergoeding boven het Onbeperkte vergoeding boven het voor het

opruimingskosten, kosten vervoer voor het vaartuig verzekerde bedrag vaartuig verzekerde bedrag

en bewaking   

Repatriëring vaartuig en opvarenden Redelijke kosten worden vergoed Redelijke kosten worden vergoed

Vervoer opvarende ivm noodzakelijke Kosten worden vergoed tot maximaal Kosten worden vergoed tot maximaal

medische hulp na ziekte/ongeval  € 2500 per gebeurtenis   € 2500 per gebeurtenis

Huur vervangend vaartuig/ Kosten worden vergoed tot € 350  en Geen vergoeding

vervangend onderkomen max. € 3500 per schadegebeurtenis

Juridische verhaalsservice Recht op (juridische) hulp bij het verhalen Niet meeverzekerd

van niet verzekerde schade, met € 2500 

kostendekking
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