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 Wat is verzekerd ?  
 

De dekkingen van het contract zijn van toepassing: 

– terwijl de boot aan het varen is 

– tijdens zijn verblijf op het water 

– tijdens zijn vervoer via de weg of het spoor 

– tijdens het te water laten of aan land brengen van de boot 

– tijdens zijn verblijf in een boothuis of op alle plaatsen 

voor onderhoud, overwintering of stalling. 

✔✔✔✔ Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA): voor schade 

veroorzaakt aan derden, door uzelf alsook door:  

• de eigenaar van de boot 

• iedereen die tot ontspanning deelneemt aan het besturen 

van de boot,  voor ongevallen veroorzaakt door de boot 

die vaart of stilligt 

• de door de boot getrokken waterskiërs 

• uw samenwonende echtgenoot of partner 

• alle bij u inwonende personen  

• huispersoneel en gezinshelp(st)ers wanneer zij in de 

particuliere dienst van een verzekerde handelen 

• de leden van de bemanning die door de verzekerden zijn 

aangeworven, tijdens de uitoefening van hun activiteiten 

in dienst van laatstgenoemden. 
 

De dekking wordt toegekend tot € 6.000.000,00 in lichamelijke 

schade en in stoffelijke schade 
 

Keuzedekkingen : 

– Rechtsbijstand (RB) 

o LAR info 

o strafrechtelijke verdediging en burgerrechtelijk 

verhaal (€ 50.000,00) 

o onvermogen van de aansprakelijke derde (€ 6.200) 

– Verliezen en averij: beschadiging van de boot ingevolge 

een ongeval, brand of elke gebeurtenis inherent aan de 

pleziervaart (storm, stranding, enz.), inbegrepen de 

hulpverlening, redding en het aan land brengen 

– Kosten voor de verwijdering van het wrak: kosten 

gemaakt op bevel van een administratieve overheid 

ingevolge een schipbreuk of stranding  
– Diefstal: verlies of beschadiging van de boot ingevolge 

een (poging tot) diefstal  

 Wat is niet verzekerd ?  

 

Algemene uitsluitingen: 

✘ boetes, strafrechtelijke dadingen, dwangsommen, kosten 

voor strafvervolging 

✘  opzettelijk gepleegd feit (> 16 jaar) 

✘  grove schuld (> 16 jaar): staat van dronkenschap of 

gelijkaardige toestand, weddenschappen of uitdagingen, 

misdaden of opzettelijke wanbedrijven  

✘  kernrisico 

✘  andere doeleinden dan voor pleziervaart tot ontspanning 

✘  ouderdom of slechte staat van de romp of van de 

voortstuwingsorganen van de boot 

✘  wedstrijden, inbegrepen proeven en oefeningen (buiten 

regatta’s) 

✘ onwettige daden zoals smokkelarij, schending van de 

blokkade, daden van zeeroverij, mensenhandel 

✘ collectieve gewelddaden, oproer, sabotage, 

volksbeweging, arbeidsconflict, prijsmaking, 

inbeslagneming, ontploffing van oorlogstuigen, zeeroof 

✘ ontbreken van de vaardigheidsbewijzen 

✘  te groot aantal vervoerde personen 

✘  onvoldoende reddingsmiddelen voor alle opvarenden 

 

Per dekking: specifieke uitsluitingen vermeld in de algemene 

voorwaarden 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ?   

! Eigen risico BA:bedrag van de stoffelijke schade dat door 

u gedragen wordt  

! Tegemoetkomingsgrens in RB 

! Vergoedingsgrenzen bepaald in de algemene voorwaarden 

! Onjuiste en foute mededelingbij contractsluiting of in de 

loop van de overeenkomst die de evaluatie van het risico 

heeft beïnvloed  
 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende 

deze verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin 

opgenomen is, is niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw 

verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit?  

Het is een extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering die u dekt voor de stoffelijke of lichamelijke 

schade die u veroorzaakt aan derden in het kader van ongevallen met betrekking tot het beoefenen van de pleziervaart. 

Deze verzekering omvat ook verschillende opties die de schade aan de boot dekken. 

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct : PLEZIERVAART 

Jean Verheyen NV – Onderschrijvingsagent (FSMA 12555) 
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Buitenrechtelijke klachtenregeling : OMBUDSMAN VERZEKERINGEN V.Z.W. 

De Meeûssquare 35, B 1000 Brussel – E-mail : info@ombudsman.as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik gedekt ?  

� alle wateren en zeeën van de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Republiek Ierland, ten noorden van 47° 

NB en ten zuiden van 54° NB en ten Oosten van 7° WL. 

� alle wateren en zeeën van de landen van geografisch Europa en in die gelegen aan de Middellandse Zee, Noordzee, Kanaal, 

Atlantische Oceaan, Oostzee, Tyrheense, Egeïsche, Adriatische en Ionische zee, met uitzondering van de territoriale wateren van 

Noord-Afrika, het Midden Oosten en Albanië. Europese Atlantische kustlijn is verzekerd tot 100 nautische mijl van de kust (daarin 

begrepen de bijbehorende eilanden, alsook op de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en Ijsland). 

Wat zijn mijn verplichtingen?  
 

˗ Bij het sluiten van de overeenkomst: alle bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen 

als gegevens die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van het risico door ons. 
 

˗ In de loop van de overeenkomst: ons op de hoogte brengen van alle wijzigingen die een aanzienlijke en blijvende verzwaring van 

het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet met zich meebrengen.  
 

˗ Bij schadegeval: 

o het schadegeval binnen de 8 dagen aangeven  

o meewerken aan de afwikkeling van het schadegeval 

o alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken  

˗ In Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: 

o ons alle gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken bezorgen onmiddellijk na de kennisgeving, de betekening of de 

afgifte aan de verzekerde 

o verschijnen voor het gerecht of zich onderwerpen aan de door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregelen•  de 

benadeelde niet zonder onze toestemming vergoeden of een vergoeding toezeggen 

˗ Bij Verlies en beschadiging: 

o vóór de herstelling ons een kostenbegroting voorleggen zodat wij over de noodzaak van een expertise kunnen oordelen 

˗ Bij Diefstal: 

o onmiddellijk klacht indienen bij de bevoegde gerechtelijke overheid of politie  

o indien de diefstal in het buitenland gebeurt, moet zo spoedig mogelijk klacht worden ingediend bij de Belgische 

gerechtelijke overheid. 

˗ In Rechtsbijstand: uw verplichtingen zijn bepaald in het specifieke hoofdstuk van de dekking Rechtsbijstand 

   Wanneer en hoe betaal ik?  

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  

   Wanneer begint en eindigt de dekking?  

De duur, de jaarlijkse vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De 

overeenkomst wordt voor een duur van een jaar afgesloten en wordt stilzwijgend verlengd. De dekking wordt van kracht na betaling 

van de eerste premie.  

   Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. De verzekeringsovereenkomst 

moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 


