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De bootverzekering van a.s.r.
De basisdekking van onze bootverzekering bestaat uit 
een verplicht deel, de dekking voor aansprakelijkheid. 
En een niet verplicht aanvullend deel, de cascodekking. 
Voor de cascodekking kan je klant kiezen uit twee 
varianten: Casco Beperkt en Casco Allrisk.

Welke boot is verzekerd?
- De boot in particulier bezit, die is ingericht voor 

recreatief gebruik en waarvan de vaste ligplaats in 
Nederland is.

- De verzekerde waarde van de boot is maximaal  
€ 300.000. 

-  Het maximale vermogen voor motoren is 100 pk. 
Voor binnenboordmotoren met de brandstof diesel 
is het maximum vermogen 200 pk.

- Bij een boot met een kajuit kan de volgboot gratis 
meeverzekerd worden. Maar dan mag de boot niet 
meer waard zijn dan € 5.000. En het vermogen van 
de motor mag niet meer zijn dan 10 pk.

De boottrailer kan je klant verzekeren op onze 
aanhangwagenverzekering. Wij verzekeren geen (kite)
surfplanken, waterscooters, jetski’s en soortgelijke 
vaartuigen. 

In welke landen geldt de  
verzekering?
De boot is standaard verzekerd in Nederland tot  
5 zeemijlen uit de kust. Daarmee bedoelen we niet de 
Nederlandse gemeenten in het Caribische gebied. 
Maar je klant kan ook voor een ander dekkingsgebied 
kiezen:
- Europa tot 15 zeemijlen uit de kust.
- Zeevaart. Dit omvat Europa en in de periode van  

1 april tot 1 november het vaargebied tussen 
63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B. 

 Dit gebied omvat globaal de volgende zeeën 
inclusief de tussengelegen en aangrenzende 
kustwateren: de Noordzee, de Oostzee, het Kanaal 
en de Atlantische Oceaan vanaf halverwege de 
Noorse westkust, via de zeeën rondom Faeröer 
en de Britse Eilanden, tot Frankrijk ter hoogte 
van Bordeaux. De dekking voor Zeevaart geldt 
alleen voor zeewaardige boten in de categorieën 
kajuitzeilboten, motorkruisers en kajuitspeedboten.

Bij de keuze voor ‘Europa’ of ‘Zeevaart’ betaalt je klant 
een premietoeslag.

Voordelen

- Hoog verzekerd bedrag van €5.000.000 
voor aansprakelijkheid.

- Dekking van letsel dat je klant met de boot 
veroorzaakt aan andere personen.

- Dekking van schade die je klant met de 
boot veroorzaakt aan spullen van anderen.

- Precies verzekeren wat jouw klant nodig 
heeft. Keuze in dekkingen (zoals Schade 
Opvarenden). En bij Casco Allrisk keuze in 
vergoeding: op basis van aankoopwaarde 
gedurende 1 of 3 jaar, of op basis van 
taxatiewaarde.

Wij van a.s.r. helpen mensen door te doen. Bijvoorbeeld met het vernieuwde 
Voordeelpakket. In onze consumentenbrochure lees je wat het Voordeelpakket voor  
jouw klanten kan betekenen. 

In deze adviseurbrochure lees je alles over onze Bootverzekering en welke  
dekkingen deze verzekering heeft. 
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Basisdekking

Aansprakelijkheid Casco Beperkt Casco Allrisk

Verzekerd - Schade die je klant met of door zijn boot 

veroorzaakt aan anderen en hun spullen 

waarvoor je klant aansprakelijk is. 

- Schade die je klant toebrengt aan een 

waterskier die door de boot wordt 

getrokken.

- Schade die aan anderen wordt veroorzaakt 

door een met de boot getrokken waterskiër.

- Schade die je klant met de verzekerde boot 

tijdens het varen toebrengt aan een andere 

eigen boot.

-  Schade door brand, explosie, diefstal, 

inbraak, windkracht 7 of hoger (storm), 

natuurgeweld en omvallende voorwerpen 

als gevolg van natuurgeweld. 

-  Iedere plotselinge en onvoorziene 

beschadiging van de boot; ook als de 

schade een gevolg is van een eigen gebrek 

van de boot of de motor. 

-  Bij schade aan de motor van uw boot of  

aan de motor van uw volgboot, geldt de 

eigen gebrek dekking alleen als het om 

een originele scheepsmotor gaat en het 

bouwjaar van de motor niet meer dan  

5 jaar geleden is.

Verzekerd bedrag Per gebeurtenis maximaal € 5.000.000. Afhankelijk van de waarde van de verzekerde 

boot.

Afhankelijk van de waarde van de verzekerde 

boot.

Spullen opvarenden n.v.t. De spullen van je klant en die van opvarenden 

zijn aan boord van de boot verzekerd tot een 

bedrag van maximaal 20% van het bedrag 

waarvoor de boot is verzekerd.  

De spullen van je klant en die van opvarenden 

zijn aan boord van de boot verzekerd tot een 

bedrag van maximaal 20% van het bedrag 

waarvoor de boot is verzekerd. 

Eigen risico Geen Er is een verplicht eigen risico. Het overzicht van 

de verplichte eigen risico’s vindt u verderop in 

deze brochure. 

Standaard tot € 250. Dit bedrag kan je klant 

verhogen. Maar voor beeld-, geluids- en 

navigatieapparatuur geldt altijd een maximum 

van € 500.

Hulpverlening

Je klant moet vooraf 

toestemming

vragen aan de 

Alarmcentrale.

Als je klant niet verder kan varen met de boot 

door:

- Diefstal of schade aan de boot.

Om een beroep op hulpverlening te kunnen 

doen, moet er sprake zijn van een gebeurtenis 

zoals die geldt bij de dekkingsvorm Casco 

Beperkt.

Als je klant niet verder kan varen met de boot 

door:

- Diefstal of schade aan de boot.

De gebeurtenis waaruit deze schade voortvloeit, 

moet wel verzekerd zijn op deze verzekering.

Als je klant niet verder kan varen met de boot 

door:

- Diefstal of schade aan de boot.

- Blokkering van de vaarwegen naar 

Nederland.

- Het uitvallen van het vervoermiddel of 

de boottrailer waarmee de boot wordt 

vervoerd.

- Uitval van de schipper of de stuurman.
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Keuzedekkingen
De basisdekking voor je klant bestaat uit een dekking voor Aansprakelijkheid en, naar keuze, één van de 
cascodekkingen. Je klant kan de basisdekking uitbreiden met aanvullende keuzedekkingen en de verzekering zo 
afstemmen op zijn persoonlijke situatie en voorkeuren. 

Aankoopwaarde 1 of 3 jaar
- Uitbreiding van de standaard dagwaarderegeling 

naar een aankoopwaarderegeling van 1 of 3 jaar. 
Je klant krijgt tot 1 of 3 jaar na de aankoopdatum 
een vergoeding op basis van de aankoopwaarde in 
plaats van de dagwaarde. De boot mag, gerekend 
vanaf bouwdatum, niet ouder zijn dan de periode 
waarvoor de aankoopwaarde gekozen wordt.

- Alleen mogelijk bij Casco Allrisk. 
- Deze keuzedekking geldt ook voor de eventuele 

volgboot die is meeverzekerd.

Let op! Heeft je klant gekozen voor de verzekering 
op basis van aankoopwaarde, maar kan hij de 
aankoopwaarde niet aantonen? Dan vergoeden wij bij 
schade niet meer dan de dagwaarde. Je klant moet 
zijn facturen daarom goed bewaren.

Taxatie 
- Verzekeren op basis van taxatie is alleen mogelijk 

als je klant beschikt over een taxatierapport dat 
niet ouder is dan 36 maanden. Het voordeel voor 
je klant: taxatie geeft een nauwkeurig inzicht in de 
waarde van de boot. Daardoor betaalt je klant exact 
de juiste premie, niet teveel en niet te weinig. 

- Alleen mogelijk bij Casco Allrisk. 

Let op! Een verzekering op basis van taxatie biedt 
géén garantie tegen onderverzekering. Wij adviseren 
daarom de taxatie altijd door een erkende taxateur te 
laten uitvoeren.

Schade Opvarenden
- Dekking tijdens het varen met de boot. 
- Dekking bij een ongeval in de nabijheid van de 

boot, als uw klant:
- In of uitstapt.
- Brandstof bijvult.
- Een noodreparatie aan de boot uitvoert.
- Vaart en andere boten helpt. 

-   Het verzekerd bedrag voor deze dekking is 
maximaal  € 1.000.000 per gebeurtenis.
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Wat vergoeden wij bij Casco  
Beperkt?
- Raakt de boot beschadigd door brand, explosie, 

diefstal, inbraak, vandalisme, gewelddadige 
beroving, afpersing, joyvaren/joyrijden, windkracht 
7 of hoger (storm), natuurgeweld, omvallende 
voorwerpen als gevolg van natuurgeweld en schade 
door een botsing met dieren? Of wordt de boot 
gestolen? Dan vergoeden wij de schade aan of  
van de boot. 

- Is de boot beschadigd maar niet total loss? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten, maar nooit meer 
dan de dagwaarde min de waarde van de restanten. 

De vergoeding van een schade is nooit hoger dan de 
dagwaarde van de boot. En je klant krijgt nooit meer 
dan het bedrag dat op de polis staat.  
 

Wat vergoeden wij bij Casco  
Allrisk?
- Raakt de boot beschadigd? Of wordt de boot 

gestolen? Dan vergoeden wij de schade aan de 
boot. 

- Is de motor beschadigd als gevolg van een eigen 
gebrek? Dan vergoeden wij die schade alleen als 
de motor niet ouder is dan 60 maanden, gerekend 
vanaf de bouwdatum.    

- Is de boot beschadigd maar niet total loss? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten, maar nooit meer 
dan de verzekerde waarde min de waarde van de 
restanten. 

De vergoeding van een schade is nooit hoger dan de 
verzekerde waarde van de boot. En je klant krijgt nooit 
meer dan het bedrag dat op de polis staat.   

Wat vergoeden wij bij schade aan 
buitenboordmotoren?
Buitenboordmotoren die niet ouder zijn dan  
1 jaar, zijn verzekerd tegen de aankoopwaarde. Is de 
buitenboordmotor ouder dan 1 jaar? Dan geldt de 
volgende afschrijvingstabel. Heeft je klant gekozen 
voor de aankoopwaarde- of de taxatieregeling? 
Dan geldt deze tabel niet tijdens de periode dat die 
regeling van kracht is.

Leeftijd van de motor % van de nieuwwaarde

tot 2 jaar 85%

tot 3 jaar 77%

tot 4 jaar 69%

tot 5 jaar 62%

tot 6 jaar 55%

tot 7 jaar 50%

tot 8 jaar 45%

tot 9 jaar 40%

tot 10 jaar 37%

tot 11 jaar 33%

tot 12 jaar 30%

tot 13 jaar 27%

ouder dan 13 jaar 25%

Wat vergoeden wij bij schade aan 
de spullen van opvarenden?
Spullen van opvarenden zijn verzekerd tot maximaal 
20% van het bedrag waarvoor de boot is verzekerd. 
Deze spullen zijn verzekerd tegen nieuwwaarde. 
Maar zijn de spullen minder waard dan 40% van de 
nieuwwaarde? Dan vergoeden wij de schade op basis 
van de dagwaarde.
Deze dekking geldt niet als je klant gekozen heeft voor 
alleen de aansprakelijkheidsdekking. 

Wat is niet verzekerd?
-    Schade door molest en atoomkernreacties.
- Schade door normaal gebruik, zoals veroudering, 

slijtage, krassen e.d.
- Schade die anderen kunnen vergoeden  

(na u-clausule).
- Schade als de premie niet is betaald.
- Schade door opzet of tijdens een misdrijf.
- Schade door overmatig gebruik van alcohol.
- Schade door (verkeerd) gebruik van 

geneesmiddelen of drugs.
- Schade als je klant geen geldig vaarbewijs heeft.
- Schade bij deelname aan wedstrijden op zee of 

waterskiraces. 
- Schade tijdens verhuur, lease of zakelijk gebruik  

van de boot.
- Schade bij permanente bewoning of zakelijk 

gebruik.
- Schade door onvoldoende zorg/onderhoud of 

ondeskundig onderhoud.

De volledige tekst vind je in de voorwaarden. 
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Wat is het eigen risico?
- Voor de boot geldt een verplicht eigen risico. De 

tabel hieronder toont de eigen risico’s per boot.
 Het eigen risico geldt niet bij de dekkingen 

Aansprakelijkheid en Hulpverlening.
- Je klant kan kiezen voor een vrijwillig extra eigen 

risico van € 150, € 250 of € 500. Dit gekozen vrijwillig 
extra eigen risico komt bovenop het verplichte 
eigen risico. 

Eigen risico voor Catamarans

Verzekerd bedrag 
tot en met

kan uw boot 
niet sneller 
varen dan 30 
km per uur 
dan gelden de 
volgende eigen 
risico’s

kan uw boot 
sneller varen 
dan 30 km per 
uur dan gelden 
de volgende 
eigen risico’s

€   75.000 €    750 €    750   

€ 100.000 €    750 € 1.000 

€ 125.000   €    750  € 1.250 

€ 150.000   €    750  € 1.500  

€ 175.000 €    750  € 1.750 

 € 200.000 €    750 € 2.000 

€ 225.000 €    750 € 2.250  

€ 250.000 € 1.250 € 2.500  

€ 275.000 € 1.250 € 2.750 

€ 300.000 € 1.250 € 3.000   

Eigen risico voor Rubberboten
  

Verzekerd bedrag 
tot en met

kan uw boot 
niet sneller 
varen dan 30 
km per uur 
dan gelden de 
volgende eigen 
risico’s

kan uw boot 
sneller varen 
dan 30 km per 
uur dan gelden 
de volgende 
eigen risico’s

 €   25.000 €    250  €    250

 €   30.000 €    250  €    300   

 €   50.000   €    250  €    500  

 €   75.000   €    250  €    750  

 € 100.000   €    250  € 1.000   

 € 125.000   €    375  € 1.250   

€ 150.000   €    375  € 1.500    

 € 175.000   €    375  € 1.750   

 € 200.000   €    500  € 2.000   

€ 225.000   €    500  € 2.250    

 € 250.000   € 1.250   € 2.500    

 € 275.000   € 1.250   € 2.750   

  € 300.000   € 1.250   € 3.000   

Eigen risico voor alle andere boten 
 

Verzekerd bedrag 
tot en met

kan uw boot 
niet sneller 
varen dan 30 
km per uur 
dan gelden de 
volgende eigen 
risico’s

kan uw boot 
sneller varen 
dan 30 km per 
uur dan gelden 
de volgende 
eigen risico’s

€   15.000 €    150 €    150  

 €   20.000 €    150 €    200

€   25.000 €    150 €    250  

€   30.000 €    150 €    300    

€   50.000 €    150 €    500   

€   75.000 €    250 €    750    

€ 100.000 €    250 € 1.000    

€ 125.000 €    375 € 1.250    

€ 150.000 €    375 € 1.500    

€ 175.000 €    375 € 1.750    

€ 200.000 €    500 € 2.000    

€ 225.000 €    500 € 2.250   

€ 250.000 € 1.250 € 2.500   

€ 275.000 € 1.250 € 2.750    

€ 300.000 € 1.250 € 3.000
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Hoe werkt de no-claimladder?
De premie hangt af van het aantal schadevrije jaren. 
Heeft je klant geen schade? Dan krijgt hij het volgende 
verzekeringsjaar korting op de premie. En zo elk jaar 
verder, tot de maximale korting is bereikt. Dit heet no-
claimkorting. Heeft je klant wel schade? Dan krijgt hij 
in het verzekeringsjaar daarop minder of geen korting. 
Wij berekenen geen premietoeslag.

Uit de no-claimladder kun je de korting voor je klant 
afleiden:

Schadevrije jaren % korting Korting na 1 keer schade Korting na 2 keer schade

0 0% 0% 0%

1 10% 0% 0%

2 15% 0% 0%

3 20% 0% 0%

4 25% 10% 0%

5 30% 15% 0%

6 35% 20% 0%

7 40% 25% 0%

8 en meer 40% 40% 15%

56
59

6_
10

17


