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Algemene voorwaarden
Definitie verzekeringsovereenkomst

Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen, aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925
BW, als en voor zover de schade op vergoeding waarvan aanspraak wordt
gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van
het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit voor de verzekerde
schade was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden nog
zou ontstaan.

Mededelingsplicht

Verzekeringnemer is verplicht om voor het sluiten van de overeenkomst aan
verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen en
waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat die van belang (kunnen) zijn voor
de acceptatiebeslissing van de verzekeraar. Als niet of niet volledig aan de
mededelingsplicht is voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering
wordt beperkt of zelfs vervalt. Als met opzet tot het misleiden van verzekeraar is
gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering
niet zou hebben gesloten, heeft verzekeraar ook het recht de verzekering op te
zeggen.

Algemene
Verzekeringsvoorwaarden

Indien en voor zover hiervan in onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk
wordt afgeweken, blijven de Watersport Algemene Voorwaarden, die worden
geacht één geheel met onderhavige voorwaarden uit te maken, van toepassing.
Verwijzing heeft uitsluitend plaats naar artikelen van onderhavige voorwaarden,
tenzij anders aangegeven.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekerden

Verzekerden:
a) de verzekeringnemer;
b) de levenspartner van de verzekeringnemer;
c) de eigenaar;
d) de houder;
e) de bestuurder;
f) de passagiers.

1.2 Vaartuigen

Al dan niet motorisch voortbewogen vaartuigen, waaronder tevens begrepen
sleepboten en werkvaartuigen, inclusief de daarop, daaraan of daarachter
bevestigde objecten evenals de tot de vaartuigen behorende bestanddelen,
uitrustingen inboedel en voorts de in, aan of op de vaartuigen gemonteerde
accessoires, echter met uitzondering van vrachtschepen, passagiersschepen,
veerponten, proviandboten en alle andere schepen die bedrijfsmatig, anders
dan uit hoofde van de watersport, worden gebruikt.

1.3 Schade

Onder schade wordt verstaan:

1.3.1

schade aan personen: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van
personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, met inbegrip van de
daaruit voortvloeiende schade;

1.3.2

schade aan zaken: schade door beschadiging, vernietiging of verloren gaan van
zaken van derden met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

1.4 Levenspartner

Echtgenoten en in vergelijkbare zin duurzaam samenlevenden.

1.5 Bereddingskosten

Kosten en op geld waardeerbare opofferingen verbonden aan maatregelen, die
door of namens verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om
het onmiddellijk dreigend gevaar van het ontstaan van schade door een
verzekerde gebeurtenis af te wenden of om schade als gevolg van een
verzekerde gebeurtenis te beperken.
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Artikel 2

Verzekeringsgebied

2.1 Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht:

2.1.1

binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland;

2.1.2

binnen Europa gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober van ieder jaar in
geval van privé-gebruik door de verzekeringnemer zelf van een tot de
handelsvoorraad van de verzekeringnemer behorend vaartuig.

2.1.3

Tijdens de vaart is de verzekering van kracht binnen de genoemde landen op de
binnenwateren en tot vijf zeemijlen uit de kust. De zeegrenzen worden gevormd
door de kust, de Waddeneilanden en voor de zeegaten door de uitertonnen.

Artikel 3

Omschrijving van de dekking

3.1 Verzekerd bedrag

De verzekering biedt dekking voor schade tot maximaal het op het polisblad
genoemde verzekerd bedrag per gebeurtenis, mits de oorzaak van de schade is
gelegen op een tijdstip na de aanvang en binnen de geldigheidsduur van de
verzekering.

3.1.1

Indien de gebeurtenis plaatsvindt in een land dat tot het verzekeringsgebied
hoort en het betreffende land kent een overeenstemmende wet die een hoger
minimaal verzekerd bedrag voorschrijft, dan geldt dit hogere bedrag als
verzekerd bedrag.

3.1.2

Boven het verzekerde bedrag worden zo nodig vergoed:
a) de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar
gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand;
b) de door de verzekerde verschuldigde wettelijke rente over het door de
verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

3.1.3

De verzekering dekt, ongeacht of daardoor het verzekerd bedrag wordt
overschreden, de bereddingskosten tot een maximum van 50% van het
verzekerd bedrag alsmede de schade aan zaken die worden ingezet teneinde
de schade te voorkomen of te beperken. Het eigen risico is op deze kosten niet
van toepassing.

3.2 Verzekerde vaartuigen

De verzekering dekt uitsluitend de vaartuigen, die ten tijde van de gebeurtenis:

3.2.1

eigendom zijn van:
a) de verzekeringnemer;
b) de levenspartner van de verzekeringnemer;
c) het bedrijf van de verzekeringnemer;
d) cliënten van de verzekeringnemer, gedurende de tijd dat deze in verband
met de verzekerde hoedanigheid aan de verzekeringnemer zijn
toevertrouwd;

3.2.2

ter beschikking zijn gesteld aan de verzekeringnemer door:
a) fabrikanten;
b) importeurs;
c) dealers;
d) subdealers;

3.2.3

eigendom zijn van wie ook, mits uitsluitend voor particuliere doeleinden in
gebruik gegeven aan de verzekeringnemer en/of de levenspartner van de
verzekeringnemer, voor zover de vaartuigen ten tijde van de gebeurtenis door
hen niet aan anderen ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Verzekerd gebruik

De verzekering is uitsluitend van kracht voor vaartuigen, die ten tijde van de
gebeurtenis:
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3.3.1

in gebruik zijn voor:
a) particuliere doeleinden;
b) bedrijfsdoeleinden in verband met en binnen de hoedanigheid waarin de
verzekeringnemer verzekerd is;

3.3.2

ter beschikking zijn gesteld aan cliënten van de verzekeringnemer:
a) wier vaartuigen aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd ter zake van
door of namens de verzekeringnemer gesloten overeenkomsten tot
verzorging, herstelling, bewerking, behandeling, controle, inspectie, slepen,
takelen en bergen;
b) in verband met door of namens de verzekeringnemer gesloten schriftelijke
overeenkomsten tot levering van vaartuigen.

3.4 Aansprakelijkheidsdekking

De verzekering dekt met inachtneming van artikel 3.7 de aansprakelijkheid
van de verzekerden voor schade tijdens de duur van de verzekering ontstaan:
a)
b)

3.5 Schade aan eigen zaken

met of door de verzekerde vaartuigen;
anders dan bij het laden of lossen, met of door de zaken die zich bevinden
op dan wel vallen van of gevallen zijn van het verzekerde vaartuig.

De verzekering dekt de schade met een verzekerd vaartuig toegebracht:

3.5.1

aan zaken van de verzekeringnemer door een werknemer in loondienst mits
handelend in opdracht van en ten behoeve van de verzekeringnemer in diens
verzekerde hoedanigheid;

3.5.2

aan andere vaartuigen van de verzekeringnemer mits ontstaan buiten de
gebouwen, wateren en terreinen bij hem in gebruik en mits de verzekeraar ook
tot schadevergoeding verplicht zou zijn geweest als de schade door een
willekeurige derde was geleden.

3.5.3

Uitgesloten is bedrijfsschade en waardevermindering.

3.6 Zekerheidstelling

Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelde door een overheid
het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de invrijheidstelling van een
verzekerde te verkrijgen en/of indien de opheffing van een op het vaartuig
gelegd beslag slechts tegen zekerheidstelling is te verkrijgen, zal de
verzekeraar de zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 50.000,00 per
gebeurtenis, mits de verzekerde te wiens behoeve de zekerheid dient te worden
gesteld jegens de verzekeraar ter zake van dezelfde gebeurtenis aanspraak op
dekking heeft. De verzekerde is verplicht de verzekeraar te machtigen over de
zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle
medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen.
Geen waarborgsom wordt voorgeschoten, indien deze (mede) wordt verlangd
wegens overtreding van in- en uitvoerbepalingen of belastingwetten.

3.7 Samenloop

Indien de risico’s als omschreven in artikel 3.3 tot en met 3.6 ook zijn gedekt
onder een polis bij een andere verzekeraar of daaronder gedekt zou zijn, indien
deze dekking niet zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking slechts als
excedent boven de dekking, die onder de andere polis is verleend, of verleend
zou zijn, indien de onderhavige dekking niet zou hebben bestaan.

3.8 Einde van de dekking

Bij verkoop en alle eigendomsovergang anders dan krachtens algemene titel,
gepaard gaande met feitelijke bezitsverschaffing van de vaartuigen, tot dan
eigendom van:
a) de verzekeringnemer;
b) de levenspartner van de verzekeringnemer;
c) het bedrijf van de verzekeringnemer, aan anderen dan de genoemde
verzekerden, eindigt terstond de dekking.
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Artikel 4

Aanvullende uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in de Watersport Algemene Voorwaarden geeft de verzekering geen dekking voor:
4.1 Omstandigheden

Omstandigheden:

4.1.1

door of in verband met de inbeslagneming, respectievelijk in de tijd gedurende
welke het vaartuig in beslag genomen was of op last van een overheid of
instantie door haar werd gebruikt;

4.1.2

bestaande uit boetes, geldstraffen en afkoop- en dwangsommen;

4.1.3

bestaande uit gerechtskosten, die met een strafproces samenhangen,
behoudens de kosten als bedoelt in artikel 3.1.2;

4.1.4

betrekking hebbende op het schadeveroorzakende vaartuig zelf, behoudens het
bepaalde in artikel 3.6.;

4.1.5

aan zaken die worden vervoerd met of door het schadeveroorzakende vaartuig,
behoudens de door de passagiers gedragen kleding en lijfsieraden;

4.1.6

aan zaken die een verzekerde in eigendom toebehoren dan wel die hij om welke
reden dan ook onder zich heeft, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.

4.2 Niet-verzekerde
bestuurder

Schade indien de bestuurder:

4.2.1

niet door of namens de verzekeringnemer gemachtigd was het vaartuig te
besturen of te bedienen;

4.2.2

niet bevoegd was het vaartuig te besturen of te bedienen;

4.2.3

niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het betreffende
vaartuig wettelijk voorgeschreven vaarbewijs, hem door de rechter of een
andere bevoegde instantie de vaarbevoegdheid was ontzegd, dan wel hij niet
heeft voldaan aan de overige ten aanzien van de vaarbevoegdheid gestelde
voorschriften. Als geldig vaarbewijs wordt tevens aangemerkt een vaarbewijs
dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de in de wet
genoemde geldigheidsduur;

4.2.4

onder zodanig invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het
vaartuig naar behoren te besturen;

4.2.5

evenwel met dien verstande dat de dekking voor de verzekeringnemer van
kracht blijft, indien hij aannemelijk maakt dat de omschreven omstandigheden
zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem ter zake
geen verwijt treft.

4.3 Niet verzekerde
vaartuigen

Schade veroorzaakt met of door:

4.3.1

vaartuigen die de verzekeringnemer in huurkoop heeft verkocht;

4.3.2

vaartuigen waarop een bedrijfsvergunning voor vervoer van personen tegen
betaling en/of vervoer van zaken tegen betaling is afgegeven;

4.3.3

vaartuigen die eigendom zijn van een vestiging van verzekeringnemer buiten
Nederland en/of die gewoonlijk buiten Nederland zijn of worden gestald;

4.3.4

vaartuigen die zijn gekocht doch nog niet zijn geleverd dan wel opgeleverd;

4.3.5

vaartuigen die, hoewel nog niet (onvoorwaardelijk) verkocht, ter beschikking zijn
gesteld aan zich als verkoopbemiddelaar presenterende derden – tenzij
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uitdrukkelijk anders met de verzekeraar wordt overeengekomen – dan wel zijn
afgegeven aan derden die, om welke reden dan ook, nog niet de (volledige)
koopsom hebben afgedragen.
4.4 Niet verzekerd gebruik

Schade met of door vaartuigen die ten tijde van de gebeurtenis in gebruik zijn
voor:

4.4.1

verhuur, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.2.;

4.4.2

leasing, indien de verzekeringnemer daarbij op enigerlei wijze betrokken is,
behoudens indien die betrokkenheid slechts betreft de overeenkomsten als
omschreven in artikel 3.3.2 b);

4.4.3

vervoer van zaken tegen betaling en vervoer van personen tegen betaling,
waarop niet wordt begrepen dergelijk vervoer tegen kostprijs of op basis van
wederkerigheid;

4.4.4

deelnemen aan of oefenen voor jet- en/of waterskiwedstrijden en
speedbootwedstrijden.

Artikel 5

Regeling van de schade

5.1 Rechtstreeks

De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en
heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen
schikkingen te treffen.

5.2 Periodieke uitkering

Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodiek uitkeringen en is de
waarde van deze uitkering met inachtneming van eventuele andere
schadevergoedingen hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de
hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

5.3 Eigen risico

Per gebeurtenis geldt het op het polisblad vermelde eigen risico. Er geldt geen
eigen risico ter zake van de dekking onder zekerheidsstelling, zoals omschreven
in artikel 3.6.
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