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Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen tussen de nieuwe en oude voorwaarden.

EVM BO 2022-01 VP BO-EVM 088-05

Alcoholbepaling Is schade veroorzaakt door de boot, aan de boot of is er letsel aan opvarenden?  

Dan bent u niet verzekerd als u, of een van de opvarenden, tijdens de 

schadegebeurtenis:

-  zoveel alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere (bedwelmende) stoffen of 

middelen hebt gebruikt, dat dit invloed kan hebben op uw vaardigheid om te 

varen. Dit geldt in ieder geval als de stuurman geneesmiddelen gebruikt waarop of 

waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker geen motorrijtuig of 

vaartuig mag besturen of bedienen;

- meer drugs of alcohol hebt genomen dan volgens de wet mag;

-  na de schadegebeurtenis niet meewerkt aan een blaastest of bloedtest.

Deze uitsluiting is ook van toepassing als de schade is ontstaan tijdens het vervoeren 

van het verzekerde vaartuig met een vervoermiddel.

Met onder invloed van alcohol bedoelen wij in ieder geval:

- een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger

-  een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger

U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niets wist van 

deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt.

Wij vergoeden geen kosten en verlenen geen hulp bij schade die ontstaat doordat de 

schipper zodanig onder invloed is van alcohol, bedwelmende, opwekkende of 

soortgelijke middelen, dat besturen door de wet of de overheid verboden is.

Hulpverlening: bij uitval schipper Nee Ja

Hulpverlening: vervangende boot Nee Ja. Maar alleen als op het polisblad staat dat dit is verzekerd en hier premie voor 

wordt betaald.

Hulpverlening: verblijfskosten Nee Bij WA-Casco: maximaal € 125 per dag, maximaal € 1.250

Bij WA-Casco+: maximaal € 250 per dag, maximaal € 2.500

Pechhulp Pechhulp verzekerd vanaf de wal en bij noodsituaties op open water Nee, wel zijn sleepkosten of monteurskosten verzekerd na een verzekerde 

gebeurtenis (eigen gebrek motor < 5 jaar)

Aankoopwaarde/Vaste waarde 

regeling

Aankoopwaarde/vaste waarde regeling is uit te breiden naar 1 of 3 jaar.  

 Toeslag 5% bij 1 jaar en 15% bij 3 jaar.

Aankoopwaarde/vaste waarde regeling is uit te breiden naar 3 jaar met 2,5% toeslag. 

Bij vervanging passen wij een aftrek toe op de vervangingskosten wegens slijtage of 

veroudering van het vervangen onderdeel. Wanneer uit het polisblad blijkt dat uw 

boot op basis van nieuwwaarde, vaste taxatie of vaste waarde is verzekerd, zal deze 

aftrek alleen worden toegepast voor schade aan buiskappen, (dek)zeilen en tuigage. 

Bereddingskosten Dreigt er een plotselinge en directe schade aan anderen of hun spullen te ontstaan? 

En neemt u maatregelen om die schade te voorkomen of te beperken? Dan 

vergoeden wij de kosten die u daarvoor maakt. Maar alleen als de direct dreigende 

schade gedekt is op deze verzekering. Ontstaat er hierbij schade aan de zaken die u 

gebruikt bij het nemen van maatregelen om schade te voorkomen? Ook die schade 

vergoeden wij.

Niet gedekt.
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Terrorisme Tekst terrorisme is uitgebreider in de voorwaarden opgenomen in plaats van 

verwijzing naar www.terrorismeverzekerd.nl

Schade door terrorisme

6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens het Protocol afwikkeling claims 

van de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

De volledige tekst van dit Protocol vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl of op  

onze website. Of bel ons voor een papieren versie.

Ligplaats buiten Nederland Krijgt uw boot een vaste ligplaats buiten Nederland? Dan eindigt de verzekering op 

de dag dat de boot niet meer in Nederland ligt.

Ja, op verzoek.

 Aaneengesloten periode in 

buitenland

Maximum aaneengesloten periode in buitenland van 6 maanden. Geen maximum bij geen vaste ligplaats buiten Nederland. Geen werelddekking, wel 

supergroot vierkant mogelijk met ligplaats Europa. Met supergroot vierkant bedoelen 

wij het gebied dat globaal de volgende zeeën omvat, inclusief de tussengelegen en 

aangrenzende kustwateren: de Noordzee, de Oostzee, het Kanaal en de Atlantische 

Oceaan vanaf halverwege de Noorse westkust, via de zeeën rondom Faeröer en de 

Britse Eilanden, tot Frankrijk ter hoogte van Bordeaux

Preventiemateriaal Is gratis meeverzekerd tot € 1000 bij (beperkt)casco. Is gratis meeverzekerd tot;

- €500 bij WA-Brand/Diefstal

- €750 bij WA-Casco

- €1.000 bij WA-Casco+

Trailer Te verzekeren op losse verzekering. - Alleen in combinatie met WA-Casco of WA-Casco+.

- Eigen risico is standaard € 50.

- Vergoeding op basis van Dagwaarde.


