WATE R S P O RTVA K A N TI E WATE R S P O RTVA KANT I E

PRODUCTKAART (verkort dekkingsoverzicht en premies)

Annulering
			
OMSCHRIJVING		
		
Annulering

GarantieAnnulering

Vergoeding van annuleringskosten
kostprijs		kostprijs
Vergoeding van niet gebruikte reisdagen
• vertreksvertraging, langer dan 8 uur
reissom per dag reissom per dag
			
max. 3 dagen
max. 3 dagen
• ziekenhuisopname (min. 1 overnachting) reissom per dag reissom per dag
• voortijdige terugkeer
reissom per dag 100% reissom
UITBREIDINGEN
• Storm & mist • Borg • Gevolgschade • Groep • Waarnemer
PREMIES
• Annulering
• Garantie-Annulering
Extra premie rubrieken
• Storm & mist
• Borg
• Gevolgschade
• Groep
• Waarnemer

4% van de reis-/huursom
4,5% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom (per waarnemer)

Reis (Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.)
OMSCHRIJVING
1. Personenhulpverlening
2. Telecommunicatiekosten
3. Buitengewone kosten
4. Bagage, totaal
• beeld-, geluids- en computerapparatuur, max.

5. Schade logiesverblijven

Standaard		
kostprijs
€
100,kostprijs
€ 3.000,€ 1.500,€
300,-

Topdekking
€

150,-

€ 5.000,€ 2.500,€
500,-

UITBREIDINGEN
6. Geneeskundige kosten
• geneeskundige kosten buiten Nederland kostprijs
• geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000,• tandheelkundige kosten
€
350,• geneeskundige kosten voor dieren 		
€
300,7. Ongevallen
• bij overlijden
€ 12.500,• bij algehele blijvende invaliditeit
€ 50.000,8. Rechtsbijstand (per gebeurtenis, voor alle verzekerden tezamen)
• binnen Europa
kostprijs
• buiten Europa
€ 25.000,-

9. Geld, per persoon of per polis
10. Hulp & huur vervoermiddel
• hulp
• huur, per object per dag
• extra verblijfkosten, per dag, max. 10 dgn
• repatriëring
11. Extra sportuitrusting, boven het verzekerd
bedrag voor de rubriek Bagage

€

500,-

kostprijs
€ 100,€
50,kostprijs
€ 2.500,-

REIS OP ZEKER

PREMIES (Bedragen zijn per persoon per dag, tenzij anders vermeld.
Kinderen tot 5 jaar gratis.)
		
Basisdekking
• excl. geneeskundige kosten
• incl. geneeskundige kosten
Extra premie uitbreidingen
• Ongevallen
• Rechtsbijstand
• Geld
• Hulp & huur vervoermiddel
• Extra sportuitrusting
• Topdekking

Nederland

Europa

Wereld

niet mogelijk
€ 0,45

€ 1,15
€ 1,45

€ 1,95
€ 2,35

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,50 per polis of per persoon
€ 14,50 per polis
€ 0,50
€ 0,50

Charter-annulering/reis
OMSCHRIJVING
Dekking ANNULERING: zie eerder, echter geen Garantie-Annulering.
Dekking REIS: als hiervoor omschreven onder 1 t/m 7, echter geen
Topdekking.
UITBREIDINGEN
• Groep t/m 50 personen • Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3) • Storm & mist • Catering
PREMIES
• Charter-annulering
Extra premie rubrieken
• Groep t/m 50 personen
• Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3)
• Storm & mist

3,5% van de reis-/huursom

Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
T (0513) 61 44 44
F (0513) 62 37 42
E info@kuiperverzekeringen.nl
I www.kuiperverzekeringen.nl

2,5% van de reis-/huursom
5% van de reis-/huursom
2% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom

Algemeen. Premies worden nog verhoogd met poliskosten en eventueel
met assurantiebelasting. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de
volledige dekking.

Omdat geen mens gelijk is,
verzekeren wij op maat

WATE R S P O RT VA KANT IE

• Rubriek gevolgschade

REIS OP ZEKER

m e t o n z e ve r z e ke r i n g vo o r va a r va k a n t i e s / - r e i z e n
VAARVAKANTIE / VAARREIS
Met de boeking die u heeft gedaan gaat u straks
genieten van een heerlijke vaarvakantie of vaarreis.
Tenminste, dat is de bedoeling. Maar stelt u zich eens
voor dat er iets ergs gebeurt waardoor u uw vakantie
of reis moet annuleren of afbreken…
Sluit daarom bij ons een watersportvakantie-verzekering. Deze verzekering is specifiek afgestemd op
vaarvakanties, zowel op het zelf huren van een boot
als op een chartervaart. Huurt u een schip, dan kan
uw watersportvakantie-verzekering uit twee onderdelen bestaan: annulering en reis. Het onderdeel
annulering kunt u naar naar wens aanvullen met de
rubrieken storm & mist, borg, gevolgschade en groep.
Deze rubrieken, aangemerkt met een •, zijn niet
“los” te sluiten. Het onderdeel reis heeft al een complete basisdekking, maar deze kunt u eveneens naar
behoefte uitbreiden.
Voor charter hebben wij een speciale verzekering,
bestaande uit een annuleringsverzekering én een
reisverzekering. Ook deze verzekering kan worden
uitgebreid met de rubrieken storm & mist en groep.
Bovendien kunnen risicopersonen worden meever
zekerd. Dit zijn personen die voor het doorgaan van
het evenement (bruiloft, jubileum e.d.) belangrijk zijn.

Annulering
Bij het boeken van de vaarvakantie/-reis is het
verstandig om direct een annuleringsverzekering te
sluiten. Onze annuleringsverzekering voor een
watersportvakantie dekt niet alleen de annuleringskosten
tussen het moment van boeken en vertrek, maar ook de
kosten van alle niet gebruikte reisdagen. Als u kiest voor
de optie garantie-annulering, dan wordt bij het voortijdig afbreken van uw vakantie zelfs de gehele reissom
vergoed. Een nuttige uitbreiding kan waarnemer zijn.
Als er iets gebeurt met bijvoorbeeld uw zaakwaarnemer
of oppas, dan kan dat een reden zijn om uw vakantie af
te breken.

• Rubriek storm & mist

Een logische aanvulling is de mee te verzekeren dekking voor annulering door storm of mist. Indien niet kan
worden gevaren in verband met storm (≥ windkracht 7),
dan wordt 75% (mei-september) of 50% (oktober-april)
van de reissom per dag vergoed. Bij uitval door mist
(zicht < 200 m) is dat 50%. Deze dekking voor storm &
mist dient ten minste een maand voor de vertrekdatum te
zijn afgesloten.

• Rubriek borg

Als huurder van een schip (zonder schipper/bemanning) kunt u schade aan de gehuurde boot toebrengen.
Normaal gesproken krijgt u dan de betaalde borg niet
terug van de verhuurder. Met de rubriek borg kunt u zich
hiervoor verzekeren. Er wordt 80% van de waarborgsom vergoed, met een maximum van € 2.500,-.

Met gevolgschade wordt bedoeld dat het (zonder
schipper/bemanning) gehuurde schip door uw toedoen
zodanig is beschadigd dat het schip in de twee weken
daarna niet kan worden verhuurd. De verhuurder kan u
voor zijn inkomstenderving aansprakelijk stellen.
Wij vergoeden zijn gederfde huurinkomsten tot maximaal
€ 5.000,-. Eventuele extra kosten voor een noodreparatie
om het schip in de daaropvolgende periode toch te
kunnen verhuren worden tot maximaal € 500,- vergoed.

• Rubriek Groep

Heeft u als groep een schip gehuurd, dan kunt u de
verzekering aanvullen met “groepsannulering”. Als de
reservering moet worden geannuleerd of het verblijf
voor de hele groep moet worden afgebroken, bijvoorbeeld vanwege het overlijden of een ernstige ziekte van
een deelnemer of vanwege het uitvallen van degene die
als schipper fungeert, dan krijgt u een uitkering.
Reis
Het onderdeel reisverzekering kent een complete basisdekking: bagage, personenhulpverlening, telecommunicatiekosten, buitengewone kosten en schade logiesverblijven. Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met
een dekking voor geneeskundige kosten, ongevallen,
sport, rechtsbijstand, geld, hulp & huur vervoermiddel
en extra sportuitrusting. Afhankelijk van uw bestemming
kiest u voor één van de drie dekkingsgebieden: Nederland, Europa, wereld. Als extra mogelijkheid is er de
Topdekking. Daarmee bent u nóg completer verzekerd.
Mocht het nodig zijn, dan kunt u dag en nacht rekenen
op hulp van een professionele hulpverleningsorganisatie.
Charter-annulering/reis
Voor charter - het huren van een schip met schipper en
eventueel bemanning - hebben wij een speciale verzekering, bestaande uit een annuleringsverzekering én de
belangrijkste elementen uit een reisverzekering.
Een uitbreiding hierop kan groepsannulering zijn.

Indien de reservering moet worden geannuleerd of het
verblijf voor de gehele groep moet worden afgebroken,
bijvoorbeeld vanwege het overlijden of een ernstige
ziekte van een deelnemer of vanwege het uitvallen
van degene die als schipper fungeert, dan krijgt u een
uitkering.
Tevens bestaat de mogelijkheid om maximaal drie
“risicopersonen” mee te verzekeren. “Risicopersonen”
zijn personen die voor het doorgaan van de trip bepalend kunnen zijn. Denk aan een extern ’ingehuurde’
spreker of aan een jubilaris.
De reis-/huursom kan in- of exclusief de kosten voor
“catering” zijn.
Voor evenementen (bruiloften, bedrijfsfeesten e.d.) aan
boord van een schip hebben wij specifieke evene
mentenverzekeringen.
Voor het verkorte dekkingsoverzicht en de premies
verwijzen wij u naar de productkaart.
VERZEKERING AFSLUITEN
Dat doet u door een volledig ingevuld aanvraag
formulier naar ons op te sturen. Via onze website (hoofdpagina pleziervaartuigen, sub-pagina verzekeringen) kunt u
eveneens een “watersportvakantie-verzekering” afsluiten.
Deze folder, de polisvoorwaarden en het aanvraag
formulier zijn hier tevens te downloaden.
OVERIGE PRODUCTEN
Wij beperken ons niet tot
verzekeringen voor de
watersport. Bij ons in 1946
opgerichte bedrijf kunt
u ook terecht voor al uw
overige schade- en levensverzekeringen, pensioenen,
financiële planning en
hypotheken. Als Adfizkantoor voldoen wij aan de
hoogste kwaliteitseisen.

www.kuip er v er zeker ingen.nl

WATE R S P O RT VA KANT IE

• Rubriek gevolgschade

REIS OP ZEKER

m e t o n z e ve r z e ke r i n g vo o r va a r va k a n t i e s / - r e i z e n
VAARVAKANTIE / VAARREIS
Met de boeking die u heeft gedaan gaat u straks
genieten van een heerlijke vaarvakantie of vaarreis.
Tenminste, dat is de bedoeling. Maar stelt u zich eens
voor dat er iets ergs gebeurt waardoor u uw vakantie
of reis moet annuleren of afbreken…
Sluit daarom bij ons een watersportvakantie-verzekering. Deze verzekering is specifiek afgestemd op
vaarvakanties, zowel op het zelf huren van een boot
als op een chartervaart. Huurt u een schip, dan kan
uw watersportvakantie-verzekering uit twee onderdelen bestaan: annulering en reis. Het onderdeel
annulering kunt u naar naar wens aanvullen met de
rubrieken storm & mist, borg, gevolgschade en groep.
Deze rubrieken, aangemerkt met een •, zijn niet
“los” te sluiten. Het onderdeel reis heeft al een complete basisdekking, maar deze kunt u eveneens naar
behoefte uitbreiden.
Voor charter hebben wij een speciale verzekering,
bestaande uit een annuleringsverzekering én een
reisverzekering. Ook deze verzekering kan worden
uitgebreid met de rubrieken storm & mist en groep.
Bovendien kunnen risicopersonen worden meever
zekerd. Dit zijn personen die voor het doorgaan van
het evenement (bruiloft, jubileum e.d.) belangrijk zijn.

Annulering
Bij het boeken van de vaarvakantie/-reis is het
verstandig om direct een annuleringsverzekering te
sluiten. Onze annuleringsverzekering voor een
watersportvakantie dekt niet alleen de annuleringskosten
tussen het moment van boeken en vertrek, maar ook de
kosten van alle niet gebruikte reisdagen. Als u kiest voor
de optie garantie-annulering, dan wordt bij het voortijdig afbreken van uw vakantie zelfs de gehele reissom
vergoed. Een nuttige uitbreiding kan waarnemer zijn.
Als er iets gebeurt met bijvoorbeeld uw zaakwaarnemer
of oppas, dan kan dat een reden zijn om uw vakantie af
te breken.

• Rubriek storm & mist

Een logische aanvulling is de mee te verzekeren dekking voor annulering door storm of mist. Indien niet kan
worden gevaren in verband met storm (≥ windkracht 7),
dan wordt 75% (mei-september) of 50% (oktober-april)
van de reissom per dag vergoed. Bij uitval door mist
(zicht < 200 m) is dat 50%. Deze dekking voor storm &
mist dient ten minste een maand voor de vertrekdatum te
zijn afgesloten.
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Als huurder van een schip (zonder schipper/bemanning) kunt u schade aan de gehuurde boot toebrengen.
Normaal gesproken krijgt u dan de betaalde borg niet
terug van de verhuurder. Met de rubriek borg kunt u zich
hiervoor verzekeren. Er wordt 80% van de waarborgsom vergoed, met een maximum van € 2.500,-.
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kiest u voor één van de drie dekkingsgebieden: Nederland, Europa, wereld. Als extra mogelijkheid is er de
Topdekking. Daarmee bent u nóg completer verzekerd.
Mocht het nodig zijn, dan kunt u dag en nacht rekenen
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De reis-/huursom kan in- of exclusief de kosten voor
“catering” zijn.
Voor evenementen (bruiloften, bedrijfsfeesten e.d.) aan
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WATE R S P O RTVA K A N TI E WATE R S P O RTVA KANT I E

PRODUCTKAART (verkort dekkingsoverzicht en premies)

Annulering
			
OMSCHRIJVING		
		
Annulering

GarantieAnnulering

Vergoeding van annuleringskosten
kostprijs		kostprijs
Vergoeding van niet gebruikte reisdagen
• vertreksvertraging, langer dan 8 uur
reissom per dag reissom per dag
			
max. 3 dagen
max. 3 dagen
• ziekenhuisopname (min. 1 overnachting) reissom per dag reissom per dag
• voortijdige terugkeer
reissom per dag 100% reissom
UITBREIDINGEN
• Storm & mist • Borg • Gevolgschade • Groep • Waarnemer
PREMIES
• Annulering
• Garantie-Annulering
Extra premie rubrieken
• Storm & mist
• Borg
• Gevolgschade
• Groep
• Waarnemer

4% van de reis-/huursom
4,5% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom (per waarnemer)

Reis (Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.)
OMSCHRIJVING
1. Personenhulpverlening
2. Telecommunicatiekosten
3. Buitengewone kosten
4. Bagage, totaal
• beeld-, geluids- en computerapparatuur, max.

5. Schade logiesverblijven

Standaard		
kostprijs
€
100,kostprijs
€ 3.000,€ 1.500,€
300,-

Topdekking
€

150,-

€ 5.000,€ 2.500,€
500,-

UITBREIDINGEN
6. Geneeskundige kosten
• geneeskundige kosten buiten Nederland kostprijs
• geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000,• tandheelkundige kosten
€
350,• geneeskundige kosten voor dieren 		
€
300,7. Ongevallen
• bij overlijden
€ 12.500,• bij algehele blijvende invaliditeit
€ 50.000,8. Rechtsbijstand (per gebeurtenis, voor alle verzekerden tezamen)
• binnen Europa
kostprijs
• buiten Europa
€ 25.000,-

9. Geld, per persoon of per polis
10. Hulp & huur vervoermiddel
• hulp
• huur, per object per dag
• extra verblijfkosten, per dag, max. 10 dgn
• repatriëring
11. Extra sportuitrusting, boven het verzekerd
bedrag voor de rubriek Bagage

€

500,-

kostprijs
€ 100,€
50,kostprijs
€ 2.500,-

REIS OP ZEKER

PREMIES (Bedragen zijn per persoon per dag, tenzij anders vermeld.
Kinderen tot 5 jaar gratis.)
		
Basisdekking
• excl. geneeskundige kosten
• incl. geneeskundige kosten
Extra premie uitbreidingen
• Ongevallen
• Rechtsbijstand
• Geld
• Hulp & huur vervoermiddel
• Extra sportuitrusting
• Topdekking

Nederland

Europa

Wereld

niet mogelijk
€ 0,45

€ 1,15
€ 1,45

€ 1,95
€ 2,35

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,50 per polis of per persoon
€ 14,50 per polis
€ 0,50
€ 0,50

Charter-annulering/reis
OMSCHRIJVING
Dekking ANNULERING: zie eerder, echter geen Garantie-Annulering.
Dekking REIS: als hiervoor omschreven onder 1 t/m 7, echter geen
Topdekking.
UITBREIDINGEN
• Groep t/m 50 personen • Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3) • Storm & mist • Catering
PREMIES
• Charter-annulering
Extra premie rubrieken
• Groep t/m 50 personen
• Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3)
• Storm & mist

3,5% van de reis-/huursom

Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
T (0513) 61 44 44
F (0513) 62 37 42
E info@kuiperverzekeringen.nl
I www.kuiperverzekeringen.nl

2,5% van de reis-/huursom
5% van de reis-/huursom
2% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom

Algemeen. Premies worden nog verhoogd met poliskosten en eventueel
met assurantiebelasting. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de
volledige dekking.

Omdat geen mens gelijk is,
verzekeren wij op maat

WATE R S P O RTVA K A N TI E WATE R S P O RTVA KANT I E

PRODUCTKAART (verkort dekkingsoverzicht en premies)

Annulering
			
OMSCHRIJVING		
		
Annulering

GarantieAnnulering

Vergoeding van annuleringskosten
kostprijs		kostprijs
Vergoeding van niet gebruikte reisdagen
• vertreksvertraging, langer dan 8 uur
reissom per dag reissom per dag
			
max. 3 dagen
max. 3 dagen
• ziekenhuisopname (min. 1 overnachting) reissom per dag reissom per dag
• voortijdige terugkeer
reissom per dag 100% reissom
UITBREIDINGEN
• Storm & mist • Borg • Gevolgschade • Groep • Waarnemer
PREMIES
• Annulering
• Garantie-Annulering
Extra premie rubrieken
• Storm & mist
• Borg
• Gevolgschade
• Groep
• Waarnemer

4% van de reis-/huursom
4,5% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom (per waarnemer)

Reis (Bedragen zijn per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.)
OMSCHRIJVING
1. Personenhulpverlening
2. Telecommunicatiekosten
3. Buitengewone kosten
4. Bagage, totaal
• beeld-, geluids- en computerapparatuur, max.

5. Schade logiesverblijven

Standaard		
kostprijs
€
100,kostprijs
€ 3.000,€ 1.500,€
300,-

Topdekking
€

150,-

€ 5.000,€ 2.500,€
500,-

UITBREIDINGEN
6. Geneeskundige kosten
• geneeskundige kosten buiten Nederland kostprijs
• geneeskundige kosten binnen Nederland € 1.000,• tandheelkundige kosten
€
350,• geneeskundige kosten voor dieren 		
€
300,7. Ongevallen
• bij overlijden
€ 12.500,• bij algehele blijvende invaliditeit
€ 50.000,8. Rechtsbijstand (per gebeurtenis, voor alle verzekerden tezamen)
• binnen Europa
kostprijs
• buiten Europa
€ 25.000,-

9. Geld, per persoon of per polis
10. Hulp & huur vervoermiddel
• hulp
• huur, per object per dag
• extra verblijfkosten, per dag, max. 10 dgn
• repatriëring
11. Extra sportuitrusting, boven het verzekerd
bedrag voor de rubriek Bagage

€

500,-

kostprijs
€ 100,€
50,kostprijs
€ 2.500,-

REIS OP ZEKER

PREMIES (Bedragen zijn per persoon per dag, tenzij anders vermeld.
Kinderen tot 5 jaar gratis.)
		
Basisdekking
• excl. geneeskundige kosten
• incl. geneeskundige kosten
Extra premie uitbreidingen
• Ongevallen
• Rechtsbijstand
• Geld
• Hulp & huur vervoermiddel
• Extra sportuitrusting
• Topdekking

Nederland

Europa

Wereld

niet mogelijk
€ 0,45

€ 1,15
€ 1,45

€ 1,95
€ 2,35

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,50 per polis of per persoon
€ 14,50 per polis
€ 0,50
€ 0,50

Charter-annulering/reis
OMSCHRIJVING
Dekking ANNULERING: zie eerder, echter geen Garantie-Annulering.
Dekking REIS: als hiervoor omschreven onder 1 t/m 7, echter geen
Topdekking.
UITBREIDINGEN
• Groep t/m 50 personen • Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3) • Storm & mist • Catering
PREMIES
• Charter-annulering
Extra premie rubrieken
• Groep t/m 50 personen
• Groep 51 t/m 100 personen
• Risicopersonen (max. 3)
• Storm & mist

3,5% van de reis-/huursom

Breedpad 21
8442 AA Heerenveen
Postbus 116
8440 AC Heerenveen
T (0513) 61 44 44
F (0513) 62 37 42
E info@kuiperverzekeringen.nl
I www.kuiperverzekeringen.nl

2,5% van de reis-/huursom
5% van de reis-/huursom
2% van de reis-/huursom
1% van de reis-/huursom

Algemeen. Premies worden nog verhoogd met poliskosten en eventueel
met assurantiebelasting. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de
volledige dekking.

Omdat geen mens gelijk is,
verzekeren wij op maat

