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Bootverzekering
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De wind, het water en ik

In een noodgeval hebben slachtoffers vaak
een mobiele telefoon bij zich, maar
hulpverleners weten niet wie ze uit de lijst met
nummers moeten waarschuwen. Sla daarom
in uw mobiele telefoon het nummer van de
persoon die in dat geval gebeld moet worden
op met als de naam ICE (= ‘in case of
emergency’). Dan weten de hulpverleners met
wie ze contact op moeten nemen, als u ze
dat zelf niet kunt vertellen.

Vol vertrouwen aan het
roer met de
Bootverzekering

De Bootverzekering van de Europeesche houdt niet alleen
rekening met het type boot, maar ook met de wensen van
de eigenaar. U krijgt maatwerk van hoge kwaliteit, tegen
een scherpe premie. Dat mag u verwachten.
Want de Europeesche is namelijk al jaren dé specialist

3. WA/Diefstal

op het gebied van vrijetijdsverzekeringen.

Met onze WA/Diefstal-dekking bent u naast WA en
hulpverlening ook verzekerd voor verlies door diefstal.

U kunt uw boot op zes manieren verzekeren:

Hup, het water op! In volle vaart over
de woelige baren. Vanaf het water
ziet de wereld mooier uit.
Mijn zorgen verdwijnen in de wind.
Mijn boot is perfect en zo wil ik
hem houden. Daarom heb ik ’m
goed verzekerd.

4. WA/Brand en diefstal
Met onze WA/Brand en diefstal-dekking bent u naast WA

1. Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

en hulpverlening ook verzekerd voor brandschade en verlies

Met onze WA-dekking bent u verzekerd voor hulpverlening

door diefstal en brand.

en voor schade aan derden tot € 5.000.000,– per
5. WA/Casco

gebeurtenis.

Met onze WA/Casco-dekking bent u naast WA,
2. WA/Brand

hulpverlening, brand en diefstal ook verzekerd voor van

Met onze WA/Brand-dekking is uw boot naast WA en

buitenaf komend onheil, zoals weersomstandigheden en

hulpverlening ook verzekerd voor brandschade.

aanvaringen. U bent ook verzekerd als u zelf schade aan
uw boot veroorzaakt.
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6. WA/Casco +

vanwege de precieze dekking-op-maat, inclusief hulp-

Met onze WA/Casco + heeft u de meest complete dekking.

verlening door de Europeesche Hulplijn. Wij berekenen

WA/Casco + gaat net een stapje verder dan WA/Casco,

de premie op basis van verschillende factoren, waaronder

omdat u hiermee ook verzekerd bent voor schade door

het type boot, de dagwaarde of nieuwprijs, de duur van

een eigen gebrek. Dit betekent dat u verzekerd bent als

uw nieuwwaardedekking, het vaargebied en de hoogte van

Joost de Vries,

er schade ontstaat, door een fout in de constructie of

het eigen risico. U kunt uw premie gemakkelijk berekenen

Acceptant

doordat de boot in de fabriek niet goed gebouwd is.

op www.europeesche.nl. Uw verzekeringsadviseur is u

Spelen met
de elementen

daarbij graag van dienst.
Niets geeft mij een groter gevoel van vrijheid dan

Eigen risico en no-claim

zeilen. Voor mij is het pure ontspanning en tegelijker-

Voor boten tot € 200.000,- geldt een eigen risico van € 125,–

Altijd hulpverlening

tijd een spel met de elementen. Het blijft een kunst

per gebeurtenis. Door het eigen risico te verhogen, kunt u de

Hulpverlening in Nederland en Europa is standaard

om optimaal gebruik te maken van wind, water

premie van uw Bootverzekering lager maken. U betaalt geen

meeverzekerd. Deze hulp wordt verzorgd door de

en stroming.

eigen risico voor schade die onder uw WA-dekking valt. Ook

Europeesche Hulplijn, die 24 uur per dag bereikbaar

niet voor de hulpverlening die u voor uw boot inroept bij de

is op +31 (0)20 65 15 777. De hulpverlening omvat

Vroeger had ik zelf een zeilboot waar ik lange tochten

Europeesche Hulplijn. Daarnaast betaalt u ook geen eigen

zaken als berging, vervangend vervoer en verblijf,

mee maakte. Geweldig, maar ook duur en onderhouds-

risico bij vergoeding van telecommunicatie-kosten, hulploon,

een vervangende schipper, enzovoort.

intensief. Nu ik een gezin heb, huur ik regelmatig een

bergloon of wanneer uw boot totaal verloren gaat. Dan

*Een volgboot is een kleine boot die bij uw boot hoort,

zeilboot. Zeeland is bij mij favoriet : daar heb je constant

geldt alleen het vrijwillig verhoogd eigen risico. De no-claim-

wind en veel variatie. Van kleine zoutwatermeren tot

korting is maximaal 40%. Schade aan uw volgboot*, het

echte zeearmen. Maar ook het IJsselmeer. Daar zijn veel

maken van hulpverleningskosten of van telecommunicatie-

mooie kustplaatsjes. Heb je zelf een boot? Laat je boot

kosten heeft géén invloed op deze korting.

regelmatig uit het water halen. Zet hem niet alleen goed
in de verf, maar maak hem ook goed schoon. Want een

zoals een roeiboot of reddingsboot.

De Europeesche Hulplijn: +31 (0)20 65 15 777
-	Eén nummer voor hulp bij pech, ongevallen, ziekenhuisopnamen en calamiteiten.

paar zandkorreltjes kunnen al beschadiging opleveren.

Uitbreidingen

-	24 uur per dag bereikbaar.

Een tip voor zeilliefhebbers zonder boot: kijk eens naar

U kunt uw Bootverzekering aanvullen met extra dekkingen.

-	Professionele ondersteuning door alarmcentrale

oproepen voor opstappers: dan kun je meevaren als

Met de dekking Rechtsbijstand breidt u uw verzekering uit

extra bemanningslid.

met juridische hulp, bijvoorbeeld in het geval van schade-

-	Wereldwijde, professionele hulp in uw eigen taal.

claims bij letsel. De dekking Ongevallen Opvarenden biedt

-	Voor vragen over het maken en vergoeden van

dekking bij blijvende invaliditeit of overlijden van uzelf en uw

SOS International.

extra kosten.

passagiers. U kunt ook uw volgboot en boottrailer
meeverzekeren.

Europeesche Verzekeringen heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.
Dit betekent dat uw belang voorop staat in onze dienstverlening.
Meer informatie vindt u op www.keurmerkverzekeraars.nl.

Meer weten?
Als u speciale wensen heeft, of meer wilt weten over de

Scherpe premie

mogelijkheden van de Europeesche, bent u altijd welkom bij

De Bootverzekering van de Europeesche is een uitstekende

uw verzekeringsadviseur. U kunt ook uitgebreide informatie

keuze. Niet alleen vanwege de scherpe premie, maar ook

vinden op www.europeesche.nl.
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