Informatie botenverzekering
Op dit infoblad tref je informatie aan over de botenverzekering die door Scoutinggroepen bij de
verzekeringsmaatschappij kan worden afgesloten.
Wat is verzekerd?
Verzekerd is het casco met alle gereedschappen, uitrusting, zeilen en verdere toebehoren. Privé
eigendommen zijn niet onder de verzekering begrepen.
De verzekering dekt o.a. het verlies en beschadiging door storm, onweer, schipbreuken, stranding,
aanvaring, omslaan, zinken, brand, explosie en zelfontbranding en schade door nalatigheid en
verzuim van de schipper.
Voorts:
• diefstal, vermissing en schade tijdens transport of opslag bij winterberging.
• wettelijke aansprakelijkheid tot een maximum van € 5.000.000,00 per gebeurtenis.
Bij schade worden de reparatiekosten vergoed tot ten hoogste het verzekerde bedrag onder aftrek van
verbetering nieuw voor oud. Indien niet kan worden gerepareerd, de waarde van het verzekerde
object tot ten hoogste het verzekerde bedrag minus de waarde van de restanten.
Buitenboordmotoren dienen afzonderlijk te worden meeverzekerd.
De dekking omvat verder het aansprakelijkheidsrisico voor letselschade.
Wat kan onder meer verzekerd worden
• zeilschepen (in de categorie vletten) waarvan het zeiloppervlak niet meer bedraagt dan 20 m2
• kano's
• roeiboten
• lelievletten
Andere type boten kunnen uiteraard verzekerd worden, maar deze moeten apart worden aangevraagd
Van de verzekering is uitgesloten
• schade door onvoldoende onderhoud en zorg aan de verzekerde objecten.
• schade tijdens verhuur of vervoer van personen, zijnde niet scoutingleden.
• schade tijdens elk ander gebruik dan in de polis omschreven.
• schade door molest, dus tengevolge van oorlog, relletjes e.d.
• w.a. schade aan eigendommen van derden, die zich aan boord bevinden alsmede boeten,
afkoopsommen e.d.
Waar verzekerd?
De verzekering is van kracht binnen de Benelux en Duitsland, zowel voor de vaart op de rivieren,
stromen, binnenzeeën, kanalen, havens en andere binnenwateren, als voor verblijf op de helling, op
de werf, in het dok, op de wal en in de bergplaats.

Premies
Dekking
Lelievlet
Sloepen
Zeilboten
Buitenboordmotoren
Kano’s
Roeiboten
Zeilplanken
Trailers

Jaarpremie WA
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
n.v.t.

Jaarpremie WA+Casco
1,5% over de dagwaarde
1,5% over de dagwaarde
1,5% over de dagwaarde
1,5% over de dagwaarde
2,0% over de dagwaarde
2,0% over de dagwaarde
2,4% over de dagwaarde
1,5% over de dagwaarde

Premies voor overige vaartuigen op aanvraag.
Er geldt een minimumpremie van € 45,00 per polis per jaar.
Contractduur en vervaldatum
De jaarlijkse premievervaldag is 1 januari en de contractsduur 12 maanden doorlopend.
Aanmelding
Het is mogelijk om aan te melden door het aanmeldingsformulier te sturen of mailen naar Aon. Het
formulier is digitaal beschikbaar op www.scoutingverzekeringen.nl
Schademelding en afhandeling
Voor afhandeling van schade kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling van
Aon
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden op www.scoutingverzekeringen.nl . Voor een nieuwe
schademelding of afhandeling van schade kun je contact opnemen
One Underwriting B.V. (onderdeel van Aon)
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
Email: claims.nederland@aon.nl
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Aon
Customer Care team 1
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 088 810 81 71
Ondernemingen.team1@aon.nl

N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
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