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De belangrijkste voordelen van 

de Open Zeilbootpolis op een rij:

• Op maat gesneden vaargebied

• Schade aan zeilkleding zonder eigen risico gedekt

• Afbouw vrijwillig gekozen eigen risico bij 

schadevrij varen

• Vaartuigenhulp

• Vaartuigenhulpdienst het hele jaar 24 uur 

per dag bereikbaar

• Standaard verhaalservice voor niet-verzekerde

schade  

• Gunstige no-claimregeling met bescherming 

no-claim 

• Geen aftrek bij waardevermeerdering na

reparatie

• 10% overdekking bij totaal verlies

• Geen maximering bij opruimingskosten en 

hulp- en bergloon en geen eigen risico

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de unieke Open 

Zeil-bootpolis van Delta Lloyd? Neem dan contact

op met uw assurantie-adviseur of bel met het team

Pleziervaartuigen, telefoon (020) 594 41 11.

De Open Zeilbootpolis van Delta Lloyd

Zo zijn bijvoorbeeld als standaard dekkingsgebied alle binnen-

wateren van Europa verzekerd. Doet u mee aan wedstrijden -of

voorbereiding op die wedstrijd onder auspiciën van de klassen-

organisatie van uw open zeilboot- dan is er tevens dekking voor

de kust van Europa waar het evenement wordt georganiseerd.

En omdat er nagenoeg geen inboedel aan boord van een open

zeilboot is, is de inboedeldekking vervangen door een dekking

voor zich aan boord bevindende zeilkleding, ter waarde van 

maximaal 1 750,–.

Bij schade aan uitsluitend de zeilkleding zal geen eventueel

gekozen vrijwillig eigen risico worden ingehouden en ook de 

no-claim wordt hierdoor niet beïnvloed. Uiteraard betaalt u 

voor de Open Zeilbootpolis een lagere premie dan wanneer u 

een uitgebreide Watersportpolis afsluit. Daarnaast is er voor 

de echte starters in de watersport een aanvangskorting te ver-

krijgen van 15%. Indien u kunt aantonen dat u elders meer

schadevrije jaren heeft, dan nemen wij deze over met een 

maximum van 35% no-claim. 

Speciaal voor de eigenaars van open zeilboten heeft
Delta Lloyd een op maat gesneden product

ontwikkeld. De voorwaarden van de uitgebreide
Watersportpolis® zijn hiervoor als basis gebruikt.
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