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De Bootverzekering voor én door
watersporters!
Watersport zit in onze genen. Wij zijn de grootste bootverzekeraar
in Nederland én ervaren watersportspecialisten. Ons team
Bootverzekeringen staat voor u klaar voor informatie over de
verzekering of hulp als u onverhoopt schade heeft opgelopen.

Bootverzekering op maat
De bootverzekering van Nationale-Nederlanden is voor iedereen die met een
gerust hart het water op gaat. Of dat nu met een motorboot, jacht, sloep of
een zeilboot is.
U stelt zelf de verzekering samen die het best bij u past. U kunt kiezen uit:
Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid en Beperkt Casco, of Aansprakelijkheid en
Volledig Casco. Voor nog meer zekerheid kunt u uw verzekering uitbreiden met
een aanvullende ongevallendekking, een rechtsbijstanddekking of een dekking
wanneer u uw boot wilt verhuren via een deelplatform.
Kies voor de service van Nationale-Nederlanden
Bij schade kunt u rekenen op ons Schadeherstelnetwerk. De watersportherstelbedrijven binnen dit landelijke netwerk zijn door ons geselecteerd vanwege hun
kwaliteit en service. Bovendien zijn al deze bedrijven in staat schade aan uw
boot volledig te herstellen. Kijk voor het overzicht van ons Schadeherstelnetwerk
op nn.nl/bootverzekering
Snelle en professionele schadeafhandeling
Met de Bootverzekering van Nationale-Nederlanden bent u verzekerd van
deskundige reparaties als u gebruikmaakt van een schadeherstelbedrijf dat
is aangesloten bij ons Schadeherstelnetwerk.
• Wij
	 regelen de financiële afwikkeling direct met de hersteller. U betaalt
alleen uw eventuele eigen risico aan de hersteller
• U
	 hebt twee jaar garantie op de reparatie
• Een
	
snelle afhandeling van uw schade; u hoeft niet te wachten op
een expert
Team van specialisten staat voor u klaar
Ons team Bootverzekeringen bestaat uit ervaren watersportspecialisten.
Zij staan voor u klaar voor informatie over de verzekering of hulp als u
onverhoopt schade heeft opgelopen.

Dekkingsoverzicht
Aansprakelijkheid

Beperkt Casco

Volledig Casco

Max 20%
van het
verzekerd
bedrag van
uw boot

Onbeperkt
verzekerd

Schade aan anderen (tot € 5.000.000,-)
Opruimings- en bergingskosten na verzekerde
schade
Kosten om schade te voorkomen
Bijboot (indien meeverzekerd)
3 jaar aanschafwaardegarantie
Geen aftrek nieuw voor oud na verzekerde schade
Brand, explosie, bliksem, storm en inductie na
blikseminslag
Diefstal & inbraak
Nautische apparatuur en gereedschappen voor
particulier gebruik aan boord
10% extra uitkering bij totaalverlies
Aanvaring (schade aan eigen boot)
Vandalisme
Lekvaren (rubberen boot)
Verduistering en joyvaren
Zinken
Ieder ander van buiten komend onheil
Blaasvorming in het polyester door osmose
Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie en
generatoren
(Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd)
Eigen gebrek van uw boot
(Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd)
Transport van uw boot over de weg of over
het water
Inboedel

Alle voordelen op een rij
• Keuze uit Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid en Beperkt Casco, of
Aansprakelijkheid en Volledig Casco
• Extra dekkingsmogelijkheden voor rechtsbijstand, ongevallen en/of
particuliere verhuur
• No-claimkorting tot wel 35%
• Uitgebreide dekking voor inboedel aan boord
• Uw (eventuele) eigen risico neemt af per jaar dat u schadevrij vaart
• Nautische apparatuur is standaard verzekerd
• Na schade snel weer het water op dankzij ons eigen Schadeherstelnetwerk
Meer weten?
Neem contact op met uw adviseur. Of kijk op nn.nl/bootverzekering

3506-40.1905

