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Betaling van de premie van deze Bootdeelverzekering dient u te doen aan Barqo B.V. samen met het
huurbedrag. Indien de premie niet ontvangen is op de ingangsdatum, dan is er geen dekking.

1.

Wie is verzekerd?
Huurder = “u”.
•

U huurt de boot van de verhuurder.
-- Via Barqo.
-- U spreekt van tevoren af met verhuurder hoe lang u de boot mag gebruiken.

•

Dit is de huurperiode.
-- U tekent hiervoor een huurovereenkomst.

•

U bent de schipper.

•

U bent zelf aanwezig op de boot tijdens de huurperiode.

Verhuurder.
•

De verhuurder is de eigenaar van het schip.

Opvarenden.
•

De personen die samen met u aan boord zijn tijdens de huurperiode.
-- De opvarenden betalen hier niet voor.

2.

Bij wie heeft u de verzekering afgesloten?
•

De Bootdeelverzekering is een activiteit van Adaptto BV.
-- Adaptto BV is gevolmachtigd agent van Centraal Beheer.

•

Centraal Beheer (Achmea Schadeverzekeringen N.V.) is de verzekeraar (= “wij”).

•

Centraal Beheer en Adaptto BV zijn ingeschreven bij de AFM.
-- Kijk voor het register op afm.nl.

3.

Welke boot is verzekerd?
De boot die u via Barqo huurt.
•

Ook de motor die bij de boot hoort.

•

Ook de bijboot die bij de boot hoort en de motor van de bijboot.

•

In de huurovereenkomst staat een omschrijving van de boot.

Maar alleen als de eigenaar van de boot zelf ook een cascoverzekering voor de boot heeft afgesloten.

4.

Hoe lang is de boot verzekerd?
Zo lang als de huurovereenkomst duurt.
•

5.

Dit staat in de huurovereenkomst.

Bent u verzekerd tegen terrorisme?
Ja, zodra wij een schade terugkrijgen van de NHT.

6.

•

NHT = Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden.

•

Een besluit van de NHT is bindend voor u en voor ons.

•

Bij een aanslag is er maximaal 1 miljard euro voor alle verzekerden.

•

Bij Begrippen vindt u een uitleg van de NHT en terrorisme.

Waar geldt de verzekering?
Alleen in de binnenwateren van Nederland.
•

Centraal Beheer

Maar niet op de open Zeeuwse stromen en de Waddenzee.
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7.

Wanneer mogen wij de verzekering stoppen?
Als de verhuurder of de huurder fraude pleegt.
•

Wij melden dit aan de verhuurder.

•

Wij mogen de fraude doorgeven aan de politie.

•

Wij mogen de fraude registreren.
-- Alle verzekeraars in Nederland kunnen dit zien.

Onder fraude verstaan wij dat de verhuurder of de huurder niet de waarheid vertelt of niet alles.

8.

•

Of om een vergoeding van ons te krijgen.

•

Of om een verzekering af te sluiten of te houden.

Welk recht is van toepassing op de Bootdeelverzekering?
Het Nederlands recht.

Centraal Beheer
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Wettelijke Aansprakelijkheid + hulpverlening
Dit deel gaat over schade aan andere personen, aan zaken van een ander en hulp na een ongeval.

9.

Welke schade en kosten zijn verzekerd?
Schade aan een ander.
•

Verwonding (lichamelijk of geestelijk).

•

Overlijden.

Schade aan zaken van een ander.
•

Schade aan andere boten.

•

Schade aan spullen van een ander.

•

Niet verzekerd: schade aan spullen van een gezinslid.
-- Met gezinslid bedoelen we:
-- Echtgenoot of echtgenote.
-- De partner met wie verzekerde samenwoont.
-- De kinderen die bij verzekerde wonen.

Noodzakelijke hulp.

10.

•

Na ongeval.

•

Na brand.

•

Of na een ander van buiten komend onheil.

•

Wij betalen dus niet als er alleen sprake is van pech.

Wanneer is schade aan een ander en zijn zaken van een ander verzekerd?
Als een verzekerde aansprakelijk is voor schade veroorzaakt met de boot.
•

In Nederland volgens de Nederlandse wetten en regels.

En de schade vindt plaats tijdens de verzekering en de huurperiode.
•

11.

De huurperiode staat op de huurovereenkomst.

Wanneer is noodzakelijke hulp verzekerd?
Als hulp nodig is om meer schade te voorkomen.
Als u volgens de wet verplicht bent de kosten te betalen.
Als u aansprakelijk bent voor de schade.
•

Of als de schade uw schuld is.

•

Bij noodzakelijke hulp voor de boot.

Hulp voor de opvarenden is altijd verzekerd.

12.

Welke noodzakelijke hulp is verzekerd in Nederland?
De schipper + alle opvarenden veilig aan wal brengen.
De boot naar de dichtstbijzijnde werf of haven slepen.
De boot bergen, stallen en bewaken.
De boot boven water halen en opruimen.

13.

•

Als u volgens de wet verplicht bent deze kosten te betalen.

•

Als de hulporganisatie toestemming gaf om de kosten te betalen.

•

Als de boot is gezonken door een plotselinge gebeurtenis.

Welk schadebedrag is verzekerd?
Per gebeurtenis betalen wij maximaal € 1.000.000,-.
•

Zijn er meer gebeurtenissen en houden die verband met elkaar? Dan geldt dat als 1 gebeurtenis.
-- De 1e gebeurtenis is de schadedatum.

Centraal Beheer
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Casco
Dit deel gaat over schade aan de gehuurde boot.

14.

Welke schade is verzekerd?
Schade aan de boot.
Schade aan de scheepsuitrusting.
•

Alles wat op de boot gemonteerd is.

•

Apparatuur voor navigatie.
-- Bijvoorbeeld GPS.

•

Alles wat bedoeld is om lange tijd aan boord te blijven.
-- Waterkaarten.
-- Reddingsvesten.
-- Kussens en bekleding.
-- Servies, bestek en andere losse spullen.

Schade aan de motor.
Schade aan de bijboot en de motor van de bijboot.

15.

Welke oorzaken zijn verzekerd?
Aanvaring.
Brand.
Ontploffing.
Kortsluiting.
Oorzaken van buitenaf.
Diefstal.
•

Alleen als er sprake is van ernstige nalatigheid aan de kant van de huurder.
-- Bijvoorbeeld: u legt de boot niet vast of u doet de deuren niet op slot.

•

Niet verzekerd: als u de boot onbeheerd achterlaat buiten de jachthaven.
-- In de steden Amsterdam, Den Haag, Leiden of Utrecht.

16.

Wanneer is schade door deze oorzaken verzekerd?
Alleen als de schade duidelijk komt doordat u de boot gebruikt.

17.

Welke extra kosten zijn naast de schade verzekerd?
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen of te beperken.
•

Ook schade aan zaken die een verzekerde hiervoor gebruikt.

Kosten van experts.

Centraal Beheer

•

De kosten die nodig zijn om de schade vast te stellen.

•
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18.

Wanneer is schade niet verzekerd?
De boot wordt gebruikt tijdens grote evenementen in de steden Amsterdam, Utrecht,
Den Haag en Leiden.
•

Bijvoorbeeld Koningsdag of Gaypride.

De boot wordt onderverhuurd.
De boot wordt gebruikt voor iets wat wettelijk niet mag.
De schipper/bestuurder heeft alcohol of drugs gebruikt.
•

Hij heeft meer alcohol in zijn bloed of adem dan wettelijk mag.

•

Hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest.

•

Hij heeft medicijnen gebruikt die invloed kunnen hebben op de vaardigheid om te varen.

•

Hij heeft drugs gebruikt die invloed kunnen hebben op de vaardigheid om te varen.

De boot is na reparatie minder waard.
•

Soms is de boot na reparatie minder mooi en daardoor minder waard.

•

Wij betalen niet voor het verschil in waarde.

Verzekerde doet opzettelijk iets of niets.
•

Met het doel schade toe te brengen.

•

Zonder het doel schade toe te brengen.
-- Maar hij weet wel dat er schade ontstaat.

•

Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.
-- Maar hij doet het toch.

Verzekerde is roekeloos of heeft merkelijke schuld.
•

Verzekerde doet iets.
-- Terwijl hij weet dat de kans op schade groot is.

•

Maar hij denkt dat de schade niet ontstaat.

•

Verzekerde doet niets om schade te voorkomen.
-- En hij had moeten weten dat de kans op schade groot is

•

Verzekerde doet te weinig om schade te voorkomen.
-- En het is algemeen bekend dat dat te weinig is.
-- En hij had moeten weten dat de kans op schade groot is.

Bij schade door ernstige conflicten.
•

Bij ernstige conflicten, zoals een oorlog, kunnen veel gewonden vallen en kan veel schade ontstaan.
De schade die dan ontstaat is groter dan verzekeraars kunnen betalen. Daarom is er bij ernstige
conflicten geen uitkering.

•

Met ernstige conflicten bedoelen we geen voetbalrellen of grote feesten.

•

Ernstige conflicten zijn bij alle verzekeraars uitgesloten.

•

Wij volgen de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars.

•

Bij Begrippen vindt u een volledige omschrijving.

Bij schade veroorzaakt door of samenhangend met een atoomkernreactie.
•

De verhuurder of huurder houdt zich niet aan de rechten & plichten.
-- En dit is voor ons nadelig.

Centraal Beheer

Voorwaarden Bootdeelverzekering April 2018

7

Inhoud

Casco
19.

Centraal Beheer

Welke scheepsuitrusting is niet verzekerd?
•

Kleding, sieraden en horloges.

•

Foto-, video- en filmapparatuur.

•

Losse audioapparatuur.

•

Computers en laptops.

•

Boodschappen.

•

Geld, bankpassen en het bedrag op chipkaarten.

•

Ook cheques en andere papieren die waarde in geld hebben.

•

Brillen, contactlenzen, prothesen.

•

Mobiele telefoons en smartphones.

•

Overige reisbagage.
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20.

Wanneer meldt u schade?
Op de dag waarop de schade ontstaat.
Of uiterlijk aan het einde van de huurperiode.
•

21.

Als de huurperiode een dagdeel is.

Wat doet u of de verhuurder bij schade?
•

U of de verhuurder werkt mee om de schade te regelen.

•

U of de verhuurder bewijst hoe de schade ontstond.

•

U of de verhuurder zorgt dat de schade niet groter wordt.

•

U of de verhuurder doet niets wat nadelig is voor ons.

Doet u dit niet? Dan betalen wij minder of niet.

22.

Hoe regelen we schade?
We regelen de schade in overleg met alle betrokkenen.
We regelen de schade aan de boot met de verhuurder.
•

We vergoeden de kosten van de reparatie.
-- Als de reparatiekosten lager zijn dan de dagwaarde.

•

Of: maximaal 70% van de vastgestelde reparatiekosten.
-- Als de boot niet gerepareerd wordt.

•

En de reparatiekosten lager zijn dan de dagwaarde.
-- We gaan uit van de reparatiekosten zonder btw.

•

Of: de dagwaarde van de boot.
-- Als de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde.

23.

Wanneer betaalt u eigen risico?
Als er schade ontstaat aan de boot die u huurt.
•

24.

Uw eigen risico is € 300,- per gebeurtenis.

Wat als wij de schade op een ander gaan verhalen?
U en de verhuurder werken hieraan mee.
•

Soms is er een schade waarvoor een ander volgens de wet moeten betalen.

•

Wij betalen deze schade aan de verhuurder en gaan deze op de ander verhalen.
-- Wij verhalen niet op personen die met toestemming aan boord zijn.

Centraal Beheer

•

Toestemming van u of de verhuurder.

•

Wel als deze personen de schade met opzet of door roekeloosheid veroorzaakten.
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25.

Aan wie geeft u uw gegevens?
Adaptto B.V.
De Achmea Groep.

26.

•

De Achmea groep gebruikt uw gegevens.

•

Centraal Beheer is onderdeel van de Achmea Groep.

•

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
•

Om overeenkomsten met u aan te gaan en uit te voeren.

•

Om u producten en diensten te leveren.

•

Om producten en diensten te verbeteren.

•

Om risico’s in te schatten.

•

Om onderzoek te doen naar kenmerken en voorkeuren.
-- Zoals statistisch of marktonderzoek.
-- Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.

•

Om wetenschappelijk onderzoek te doen.

•

Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.

•

Om fraude tegen te gaan.
-- Ook gegevens over u die we op internet vinden.

•

Om ons aan de wet te houden.

•

Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.

•

Om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
Bijvoorbeeld:
-- Om de communicatie te verbeteren.
-- Om medewerkers te coachen en te trainen.
-- Om te achterhalen wat wij met u afgesproken hebben.

27.

Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep.
Doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven.
•

Bijvoorbeeld:
-- Bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatiesysteem).
-- Alle verzekeraars in Nederland kunnen deze gegevens zien.
-- stichtingcis.nl.
-- Bij het Kadaster.
-- Bij het WOZ-register (Waardering Onroerende Zaken).
-- Bij de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer).
-- Bij zakelijke partners.
-- Bijvoorbeeld onze leveranciers, schadeherstelbedrijven of expertise bureaus.

Wij verkopen uw gegevens niet.

28.

Welke gegevens gebruiken wij van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?
•

Op de website centraalbeheer.nl/over-ons/Paginas/privacy-en-cookie-statement.aspx.

•

Of stuur een brief aan Centraal Beheer.
Afdeling Relatie Administratie, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

•

Centraal Beheer

Het gebruik van gegevens hangt af van het product of de dienst.
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Begrippen
Gewapend conflict.
Een conflict tussen staten of georganiseerde groepen waarbij wapens worden gebruikt.
(Ook acties van de vredesmacht van de Verenigde Naties).
Burgeroorlog.
Een min of meer georganiseerde strijd tussen inwoners van een land waaraan een groot deel van de inwoners
meedoet.
Opstand.
Georganiseerd verzet met geweld tegen het openbaar gezag.
Binnenlandse onlusten.
Min of meer georganiseerde gewelddadige acties op verschillende plaatsen in een land.
Oproer.
Een min of meer gewelddadige actie tegen het openbaar gezag.
Muiterij.
Een min of meer georganiseerde gewelddadige actie van leden van een groep tegen hun leiders.
Met deze omschrijvingen sluiten wij aan bij de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars
(gedeponeerd 2 november 1981, nummer136/1981 rechtbank Den Haag).

NHT
Verzekeraars hebben in 2003 de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
opgericht. Wij hebben het terrorismerisico bij de NHT herverzekerd.Op deze herverzekering is het Protocol
Afwikkeling Claims vantoepassing. Dit protocol kunt u downloaden op nht.vereende.nl.

Terrorisme
Schade door:
•

Een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting via
ziektekiemen/schadelijke stoffen.

•

Maatregelen om zo’n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Centraal Beheer
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Contact met Apeldoorn?
Stuur een e-mail
reactie@centraalbeheer.nl
Stuur een brief
Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8000
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.
Wij helpen u graag.

centraalbeheer.nl

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en
Levensverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08077009, beide statutair gevestigd in Apeldoorn; Achmea Bank N.V., statutair gevestigd
in Den Haag, K.v.K.nr. 27154399; en Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd in Zeist, K.v.K.nr. 18059537.

