
Maatschappij Aantal  sterren No-claim 
korting

Verzekerde
som WA Eigen gebrek Inboedel

meeverzekerd Vaste ligplaats Verhuur Zeilwedstrijden Vervangend 
vaartuig/verblijf

Permanente 
bewoning

Transport over 
land/ water Vorstschade Vergoeding Bijzonderheden

ANWB /
Unigarant

eee 40% na
4 jaar

7,5 miljoen
euro

gedekt;
motor 15 jaar

40% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

dekking in aparte 
clausule

niet verzekerd max. 5.000 euro verzekerd deklast niet 
verzekerd

alleen professioneel 
winterklaar gedekt

3 jaar nieuwwaarde/taxa-
tiewaarde

geen aftrek nieuw-voor-oud.
Geen ingezetenen van België en Duitsland

Centraal Beheer
Achmea

e 35% na
6 jaar

2,5 miljoen 
euro

boot & 
binnenboord-
motor 5 jr.

20% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

niet verzekerd verzekerd ma. 3.500 euro verzekerd na 
acceptatie

verzekerd 
binnen gekozen 
dekking

niet verzekerd dagwaarde

Nationale 
Nederlanden

eee 35% na
6 jaar

5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
20 jaar

onbeperkt 
meeverzekerd

NL + buitenland 
(mits op polis)

dekking in aparte 
clausule

verzekerd
(in polis geen uitsluiting)

max. 5.000 euro dekking in aparte 
clausule

verzekerd gedekt bij 
voldoende zorg

3 jaar bij waardebepaling/
taxatie / aanschafwaarde

geen aftrek nieuw-voor-oud, enkel als deze 
clausule op polis staat

Eerdmans ee 40% bij 
ingang

5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
5 jaar

30% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

particulier, mits 
op polis

verzekerd; bij wedstrijden 
op zee eigen risico 
tuigage

max. 2.500 euro dekking in aparte 
clausule

verzekerd gedekt bij 
voldoende zorg

3 jaar nieuwwaarde/ 
taxatiewaarde 
(mits meeverzekerd)

standaard vaargebied Europa tot 15 mijl 
kustvaart

EOC eee 30% na 
7 jaar

7,5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
25 jaar

20% verzekerde 
waarde vaartuig; 
maximaal 80.000

geen 
 voorwaarden 
in polis

niet verzekerd verzekerd; eigen risico 
1% met een minimum van 
1.000 euro

niet verzekerd verzekerd buiten NL, na 
schriftelijke 
acceptatie

gedekt bij 
voldoende zorg

verzekerde som/
taxatiewaarde

rechtsbijstand inclusief; onderlinge 
scheepsverzekeraar

ASR eee 40% na 
7 jaar

5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
5 jaar

30% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

aan particulier, 
mits op polis

zee niet verzekerd (op 
aanvraag mogelijk)

max. 1.250 euro niet verzekerd verzekerd 
(in polis geen 
uitsluiting)

alleen professioneel 
winterklaar gedekt

1 jaar nieuwwaarde (uitbrei-
ding tot 3 jaar mogelijk), 
daarna taxatiewaarde

overname no-claim ook voor 2e/3e 
vaartuig.
Geen ingezetenen van België en Duitsland

FBTO e 35% na
6 jaar

2,5 miljoen 
euro

boot & motor 
5 jaar

20% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

verzekerd; 
maximaal 14 
dagen zonder

geen voorwaarden in 
polis

max. 3.500 euro verzekerd na 
acceptatie

verzekerd 
(in polis geen 
uitsluiting)

niet verzekerd 3 jaar aanschafwaarde/
taxatiewaarde

Kuiper ee 50% na
7 jaar

5 miljoen 
euro

alleen 
 gevolgschade; 
motor 5 jaar

20% verzekerde 
waarde vaartuig

Europa dekking in aparte 
clausule niet 
verzekerd

verzekerd
(in polis geen uitsluiting)

max. 3.500 euro dekking in aparte 
clausule

deklast niet 
verzekerd

gedekt bij 
voldoende zorg

dagwaarde, reparatie tot 
10 jaar geen aftrek wegens 
verbetering

reparatie tot 10 jaar geen aftrek nieuw-
voor-oud

Pantaenius eee geen 6 miljoen 
euro

alleen 
gevolgschade

onbeperkt 
meeverzekerd

vaargebied dekking in aparte 
clausule

verzekerd max. 5.000 euro verzekerd verzekerd gedekt bij 
voldoende zorg

verzekerde som Duitse wetgeving
ER min. 1.000 euro vaste waarde

Paul L’Ortye 
Basis

ee 40% na
4 jaar

1,6 miljoen 
euro

niet gedekt 15% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

niet verzekerd gedekt, bij wedstrijden op 
zee een extra eigen risico 
van 2%

niet gedekt geen vermelding 
in voorwaarden

deklast niet 
verzekerd

niet verzekerd 3 jaar taxatiewaarde, aftrek 
nieuw-voor-oud

aftrek nieuw-voor-oud

Paul L’Ortye 
Uitgebreid

ee 40% na
4 jaar

5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
10 jaar

30% verzekerde 
waarde vaartuig

NL + buitenland 
(mits op polis)

niet verzekerd gedekt, bij wedstrijden op 
zee een extra eigen risico 
van 2%

max. 5.000 euro geen vermelding 
in voorwaarden

deklast niet 
verzekerd

alleen professioneel 
winterklaar gedekt

3 jaar aanschafwaarde/
taxatiewaarde, geen aftrek 
nieuw-voor-oud

geen aftrek nieuw-voor-oud

TVM eee 30% na
6 jaar

5 miljoen 
euro

gedekt; motor 
25 jaar

10% verzekerde 
waarde vaartuig; 
hoger mogelijk

geen 
 voorwaarden 
in polis

niet verzekerd verzekerd niet verzekerd verzekerd verzekerd gedekt bij 
voldoende zorg

Verzekerde som/
taxatiewaarde

Hienfield eee 35% na
6 jaar

5 miljoen 
euro

gedekt; 
onbeperkt 
meeverzekerd

onbeperkt 
meeverzekerd

NL + buitenland 
(mits op polis)

niet verzekerd verzekerd
(in polis geen uitsluiting)

max. 5.000 euro dekking in aparte 
clausule

verzekerd gedekt bij 
voldoende zorg

3 jaar bij waardebepaling/
taxatie

geen aftrek nieuw-voor-oud, enkel als deze 
clausule op polis staat

Laat u onafhankelijk adviseren en kies voor 3 sterren! eee
Polisvoorwaarden Pleziervaartuigverzekering

Vergelijking van alle relevante polisvoorwaarden voor een WA + Uitgebreid Casco-verzekering

e  = Zelfbediening

ee  = Zelfbediening

eee = Onafhankelijk adviseur
www.luxejachtverzekering.com

Assurantiebedrijf Klomp BV
Dorpstraat 2, 5293 AM  Gemonde

T. +31 (0)73 55 123 67
T. +32 (0)499 70 47 10 
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