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Bootverzekering

Goed verzekerd 
het water op

Joost Kimmel is een echte zeilfanaat. Afgelo-
pen twee jaar heeft hij meegedaan met de 24 
Uurs Zeilrace, een zeilwedstrijd voor onder 
meer kajuitzeiljachten en platbodems die elk 
jaar in augustus wordt gehouden op het IJs-
sel- en Markermeer en de Wadden- en Noord-
zee. Deelnemers moeten binnen 24 uur zoveel 
mogelijk zeemijlen afl eggen waarbij de fi nish 
ligt in de haven van Medemblik. ‘Op het eind 
vaar je met honderden boten min of meer te-
gelijk de haven binnen. Hierdoor gebeurt het 
weleens dat boten elkaar raken. Afgelopen 
jaar bijvoorbeeld stond er nogal wat wind in 

de haven, waardoor het erg moeilijk was om 
stil te komen liggen’, zegt Kimmel.     

Net als voor auto’s zijn er voor boten verze-
keringen die bescherming bieden tegen scha-
des: de WA-verzekering voor pleziervaartuigen. 
Deze polis vergoedt schade die u veroorzaakt 
aan andermans boot én eventuele letselschade. 
Voorwaarde is dat u aansprakelijk bent voor de 
schade. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen 
voorrang heeft verleend of uw boot niet goed 
heeft aangemeerd en een andere boot raakt. 

Bij zeilwedstrijden als de 24 Uurs Race 
moet je zo’n verzekering verplicht op zak heb-

ben. Gewone watersporters hoeven dat niet. 
Toch is zo’n verzekering ook dan geen over-
bodige luxe – een ongeluk zit in een klein 
hoekje. Volgens de meest recente verzeke-
ringscijfers heeft in 2006 5% van de verzeker-
de watersporters een beroep moeten doen op 
hun verzekering. Bij autoverzekeringen was 
dat 9%. De gemiddelde schade-uitkeringen bij 
boten en auto’s ontlopen elkaar niet veel. In 
datzelfde jaar was die voor boten €2391 en 
voor auto’s €2744. Denk ook aan het risico van 
letselschade. De kosten daarvan lopen al snel 
in de papieren. Daar komt bij dat steeds meer 
jachthavens een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid verplichten voor ligplaats-
houders. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ha-
vens die de Hiswa-voorwaarden hanteren. 

CASCO OF WA
Naast pure WA-verzekeringen voor boten zijn 
er beperkt-casco- en uitgebreide cascoverze-
keringen. Is uw boot niet zo veel (meer) waard, 
dan is alleen een WA-verzekering voldoende. 
Soms is uw boot al gedekt door uw gewone 
aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Bij-
voorbeeld zeilboten met een zeiloppervlak van 
maximaal 16 m2 zijn al verzekerd via de aan-
sprakelijkheidsverzekering. Dat geldt ook 

 De ene WA-verzekering is acht keer zo duur als de andere.

 Soms bent u ook verzekerd tegen schade door eigen gebrek.

GG0902_P10_15_2eWoningBoot.indd   13GG0902_P10_15_2eWoningBoot.indd   13 05-02-2009   12:32:2405-02-2009   12:32:24



14    Geldgids maart 2009 

TEST

voor roeiboten, kano’s en surfplanken en bo-
ten met een buitenboordmotor van maximaal 
4 pk. Check wel vooraf of uw AVP naast letsel-
schade ook materiële schade aan andere boten 
dekt. Bij niet alle verzekeringen is dat name-
lijk het geval.

Bij duurdere boten kan juist een cascodek-
king van pas komen. Beperkt- en volledig-cas-
coverzekeringen vergoeden namelijk ook re-
paraties aan en verlies van uitrustingen van 
uw eigen boot. Beide verzekeringen dekken de 
belangrijkste risico’s van uw boot af, zoals 
schade als gevolg van een aanvaring, brand, 
ontploffi ng, blikseminslag, diefstal, omslaan 

of zinken. Ook opruimings-, bewakings-, ber-
gings- en hulpverleningskosten zijn gedekt. 

De volledig-cascopolis heeft in veel geval-
len ook een ‘eigen gebrekdekking’, wat vrij 
bijzonder is voor een verzekering. Gaat bijvoor-
beeld de scheepsmotor stuk door een construc-
tiefout of zwakke plek, dan krijgt u niet alleen 
de ontstane schade uitgekeerd, maar ook de 
motor zelf. De motor mag niet te oud zijn, zie 
tabel ‘dekking’. Normale slijtage is niet gedekt. 
Schade die hierdoor wordt veroorzaakt weer 
wel. 

Voor andere ‘eigen gebrek’-schades, bij-
voorbeeld het loslaten van een teakhouten dek 

door gebruik van verkeerde lijm door de bou-
wer, gelden in veel gevallen geen leeftijdseisen 
voor uw boot. Ander voordeel van een volledig-
cascodekking is dat u langer de nieuwwaarde 
(het bedrag dat een nieuw exemplaar nú kost) 
of oorspronkelijke aanschafwaarde krijgt uit-
gekeerd als de boot helemaal verloren gaat. 

Het prijsverschil tussen een beperkte en 
volledige cascoverzekering is vaak niet zo 
groot. Meestal gaat het om een paar tientjes 
en bij een heel dure boot misschien €200. 
Maar de volledig-cascoverzekering biedt veel 
meer waar voor zijn geld. Daarom hebben wij 
deze variant onderzocht. Ook kale WA-verze-
keringen hebben wij onder de loep genomen.

ENORME PREMIEVERSCHILLEN
In tabel 1 en 2 vindt u voor drie typen boten de 
voorwaarden en premies van een volledige 
WA+cascoverzekering. Twaalf aanbieders zijn 
onderzocht. Schepen Onderlinge Nederland 
(SON) is de enige gespecialiseerde verzekeraar 
in bootverzekeringen. Ook Datacombinatie 
Yacht Verzekeringen en Kuiper Verzekeringen 
zijn gespecialiseerd hierin, maar dit zijn tussen-
personen. Beide bieden eigen verzekeringen aan, 
die door ons zijn onderzocht. De rest betreft ge-
wone verzekeraars. De verzekeringen van de 
ANWB en Unigarant (dochtermaatschappij van 
de ANWB) zijn hetzelfde, alleen de premies ver-
schillen. De ANWB-verzekering is 5% goedkoper 

Bootverzekering: dekking

Bij de tabel
Gegevens gelden voor de standaarddekking 

van een WA + volledig-cascoverzekering, per 

2009. Voor Centraal Beheer en FBTO betreft 

het de voorwaarden per 1 april 2009.

Bij De Europeesche krijgt u tegen een premie-

opslag van 2,5% of 5% voor 3 jaar dekking te-

gen nieuw- of aanschafwaarde. SON geeft ver-

goeding van aanschafwaarde zolang de dag-

waarde niet onder 75% van de nieuwwaarde 

zit. Kuiper, SON en Univé vergoeden alleen ge-

volgschade van vaartuig of motor, niet het 

schadeveroorzakende gebrek zelf; bij London 

geldt dit alleen voor het vaartuig.

Avero past een aftrek op de uitkering toe zodra 

de dagwaarde minder is dan 40% van de 

nieuwwaarde.
√ = ja
 - = niet van toepassing

ANWB/Unigarant 5 √ √ - 3 niet 3 altijd 10
Avéro Achmea 2,5 √ √ - - zie tekst 0 10 3

Centraal Beheer 
Achmea

2,5 √ √ √ 1 - 10 0 5 5

Datacombinatie 
Yacht

7,5 √ 4 - 10 0 altijd 10

Delta Lloyd 5 √ √ - 3 niet 0 altijd 10

Europeesche, De 5 √ 1 3 naar keuze altijd 5

FBTO 2,5 √ 1 - 10 0 5 5

Kuiper 
Verzekeringen

5 √ √ - 3 10 0 altijd 5

London 
Verzekeringen

5 √ - - 10 0 10 10

SON 2,5 - zie tekst 10 0 altijd 10
Univé 5 √ - - 0 0 altijd 3
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Na hoeveel jaar 
afwaardering?

Total loss Andere schades

Soms krijgt u direct een 
hoge noclaim-korting.

dankzij de korting die ANWB-leden krijgen.
Een paar kanttekeningen zijn nodig. We 

hebben maar drie typen boten onderzocht, 
met heel specifi eke kenmerken. Het kan dus 
zijn dat in uw situatie andere aanbieders 
goedkoper zijn. 

Bij onze test zijn wij uitgegaan van een zo 
laag mogelijk eigen risico. Door een hoger ei-
gen risico te kiezen, kunt u een korting krij-
gen op de premie die soms behoorlijk kan 
oplopen. Hierdoor kunnen sommige aanbie-
ders ineens een stuk goedkoper worden.   

Verder bent u voor een nieuwe boot meest-
al veel meer verzekeringsgeld kwijt, vooral 
bij een stalen jacht. De premie kan dan de 
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helft hoger zijn, of zelfs het dubbele. Bij een 
polyester kajuitjacht en een polyester sloep 
ligt dit anders. Een nieuw exemplaar is in ver-
zekering vaak maar iets duurder dan bijvoor-
beeld een zeven of tien jaar oud exemplaar. 

Net als bij auto’s wordt bij boten gewerkt 
met een no-claimsysteem. Door een aantal 
jaren schadevrij te varen, bouwt u een no-
claimkorting op die kan oplopen tot 50% bij 
Kuiper Verzekeringen, maar die is ook dan 
niet de goedkoopste aanbieder. Oude verzeke-
raars geven een no-claimverklaring niet au-
tomatisch af; u moet hier vaak zelf om vragen. 
Het is overigens niet ongebruikelijk dat een 
verzekeraar u meteen bij aanvang de maxi-
mumkorting geeft. Dit hangt af van hoe graag 
de verzekeraar u als klant wil.  

GEBRUIKTE BOOT
Voor de door ons onderzochte tien jaar oude 
kajuitmotorboot is Kuiper Verzekeringen 
voor een kale WA-verzekering het goedkoopst 
met een jaarpremie van €101 bij nul schade-
vrije jaren. Ook ANWB, Unigarant en Data-
combinatie zijn voordelig. Univé is het duurst 
met €861. De premies van de kale WA-verze-
keringen staan niet in de tabellen.

De WA-verzekering van Kuiper dekt ove-
rigens een maximumbedrag van €5 miljoen, 
wat het dubbele is van wat sommige andere 
dekken. Datacombinatie dekt zelfs maximaal 
€7,5 miljoen, de meest uitgebreide dekking die 
er bestaat. Bij de cascodekking zijn de premie-
verschillen minder, maar nog steeds groot, 
zoals uit de tabellen blijkt. 

Bij de tabel
Premies gelden voor WA+casco. Alle premies af-

gerond in hele euro’s, inclusief 7,5% assurantie-

belasting, jaarcontract, prijzen 2009. 

De nieuw- resp. dagwaarde van het stalen jacht 

is €200.000 en €80.000, van de kajuitboot is 

die €80.000 en €60.000, en van de sloep 

€50.000 en €35.000.

Het eigen risico bij Avero en Kuiper is een per-

centage van de verzekerde som.

De hoogte van de premie hangt af van veel fac-

toren: het type boot, de lengte, de nieuwbouw-

waarde, de dagwaarde, het vaargebied, de mo-

tor, de maximumsnelheid, de no-claimkorting en 

het eigen risico dat u kiest. Wij zijn bij alle ver-

zekeraars uitgegaan van een zo laag mogelijk 

eigen risico (dat per verzekeraar verschilt) en 

als vaargebied de binnenwateren van Neder-

land, Duitsland en België.

Bij de sloep is de premie inclusief een trailer 

van €3000.

De premie van Centraal Beheer en FBTO daalt 

elk jaar automatisch met bouwjaarkorting.

Bootverzekering: premie

ANWB uitgebreid € 150 785 471 600 360 370 222
Avéro 0,5% 1300 780 838 502 507 304
Centraal Beheer geen 1462 1022 792 515 583 379
Datacombinatie € 110 713 499 409 286 358 251

Delta Lloyd geen 937 609 783 509 499 324

Europeesche, De € 125 927 556 582 349 487 293

FBTO geen 1425 927 739 480 514 334

Kuiper 0,25% 1012 506 807 404 493 279

London geen        op aanvraag 602 361 526 315

SON geen 968 677 774 542 531 372

Unigarant € 150 827 496 632 379 389 234
Univé € 45 1507 980 756 491 537 349
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LET OP DE DEKKING
In tabel 1 kunt u zien hoe de dekking van de 
verschillende verzekeraars eruit ziet. De ene 
verzekeraar heeft betere voorwaarden dan de 
andere. De dekking van ‘eigen gebrek’ is bij 
ANWB, Unigarant, Datacombinatie en Delta 
Lloyd bijvoorbeeld royaler dan bij de andere 
aanbieders. En als uw boot helemaal verloren 
gaat, keert de één veel meer uit dan de andere. 

Ook andere verschillen zijn er. Voorbeeld: 
ruim de helft van de verzekeraars keert bij over-
lijden of blijvende invaliditeit van opvarenden 
als gevolg van een ongeval geld uit. Het bedrag 
verschilt echter heel erg per aanbieder. Om een 
indruk te geven: Kuiper kent een vrij bescheiden 
uitkering van maximaal €25.000 per ongeval, 
waarvan maximaal €7500 bij overlijden en 
€15.000 bij blijvende invaliditeit. Bij Centraal 
Beheer Achmea is deze respectievelijk €22.000 
en €40.000. Ook een bijboot is niet overal of on-
beperkt gedekt. Hetzelfde geldt voor een trailer. 
Bij de meeste moet u die apart bijverzekeren. 

Met uitzondering van SON dekken alle 
verzekeraars inboedel standaard tot 20% van 
de verzekerde som. Bij ANWB, Unigarant en 
de Europeesche is dit 30%. U krijgt de huidige 
aanschafwaarde vergoed; als de spullen min-
der waard zijn dan 40% van de aanschafwaar-
de, krijgt u de dagwaarde. 

Als uw boot helemaal naar de fi listijnen 
gaat, door bijvoorbeeld brand of diefstal, keert 
Univé net als Avéro en London Verzekeringen 
ook standaard de dagwaarde uit. De andere 
maatschappijen hebben andere afschrijvings-
regelingen. Centraal Beheer Achmea en 
FBTO hanteren in het eerste jaar na aanschaf 
van een nieuwe boot de nieuwwaarde uit, 
daarna de dagwaarde. De rest keert drie of 
vier jaar lang de nieuwwaarde of aanschaf-
waarde uit. 

ONS ADVIES

Vraag bij meerdere aanbieders off ertes 

op, waarbij u in elk geval Datacombinatie 

en ANWB meeneemt. Naast een lage pre-

mie bieden deze verzekeraars ook een 

goede dekking. Een handig hulpmiddel is 

de site Polisnavigator.nl waarop u in één 

keer off ertes kunt opvragen van vrijwel 

alle aanbieders.  

Noclaimkorting
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