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Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  De Goudse
Goudse Schadeverzekeringen N.V.

1.2  Verzekeringnemer
Degene die de verzekeringsovereenkomst met De Goudse is
aangegaan.

1.3  Verzekerde(n)
Verzekeringnemer/eigenaar en degene die met toestemming
van verzekeringnemer/eigenaar aan boord van het pleziervaar-
tuig bevindt.

1.4  Verzekerd belang
Het belang van de verzekerde bij het behoud van de verzekerde
zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht, dan
wel het dragen van het risico voor de aansprakelijkheid daarvoor.

1.5  Pleziervaartuig
Het omschreven pleziervaartuig inclusief:
- de tot de standaarduitrusting behorende onderdelen; 
- de aan boord bevindende gereedschappen; 
- de voortstuwingsinstallatie; 
- de volgboot, indien deze uitdrukkelijk is meeverzekerd, 

hetgeen uit het polisblad zal moeten blijken.

1.6  Voortstuwingsinstallatie
Onder voortstuwingsinstallatie wordt verstaan:
- de motor met omkeermechanisme;
- de aandrijving, bestaande uit: schroefas, schroefaskoppeling 

en schroef;
- de koeling, voor zover op of aan de motor bevestigd;
- het instrumentenpaneel met bekabeling, voor zover het de 

voortstuwingsinstallatie direct dient.

1.7  Originele scheepsmotor
Een nieuw, als scheepsmotor geleverde en door de fabriek of
boten/motorleverancier ingebouwde motor. Hieronder valt
zowel de scheepsmotor, die uitsluitend als scheepsmotor is
ontworpen, als een motor met een zogenaamd universeel blok,
die door een fabrikant is opgebouwd als scheepsmotor.
Een motor, die eerder dienst heeft gedaan als voertuig- of
industriemotor en daarna is omgebouwd tot scheepsmotor
wordt niet als zodanig beschouwd.
Voor zover van toepassing wordt onder originele scheepsmotor
mede verstaan een buitenboordmotor.

1.8  Inboedel
Alle tot de particuliere huishouding van verzekerde behorende
roerende zaken met inbegrip van antennes, vlaggenmasten, 
-stokken met uitsluiting van geld en geldswaardig papier, 
brillen, voertuigen en waardevolle zaken.
Onder waardevolle zaken wordt onder meer verstaan foto-,
film-, beeld-, geluids- (tele)communicatie-apparatuur, andere
niet genoemde optische instrumenten, (spel)computers, note-
books, elektronische agenda’s, sieraden, horloges, muziek-
instrumenten, bont, suède, lederen kleding en andere kost-
baarheden met bijbehorende accessoires. 

1.9  Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken
van dezelfde soort en kwaliteit.

1.10  Dagwaarde
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde van de ver-
loren gegane voorwerpen onmiddellijk voor de ramp onder
aftrek van een redelijk bedrag voor plaats gehad hebbende
waardevermindering door veroudering of slijtage.

1.11  Bereddingskosten
Kosten, door de verzekerde belanghebbende bij of na een
gedekte gebeurtenis redelijkerwijs gemaakt, in verband met
maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan
de verzekerde zaken.

1.12  Opruimingskosten
Gemaakte kosten voor afbraak, wegruimen en afvoeren van de
verzekerde zaken.

1.13  Lichtingskosten
Gemaakte kosten voor het boven water dan wel uit het water
lichten c.q. drijvende maken en houden van het pleziervaartuig.

1.14  (In)braak
Wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking - met
zichtbare beschadiging - van afsluitingen.

1.15  Brand
Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard
gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen
kracht voort te planten.
Derhalve is onder andere geen brand:
- verkolen, broeien,
- doorbranden van elektrische apparaten en motoren,
- oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels.
Meeverzekerd is echter schade aan het pleziervaartuig en
inboedel door schroeien, zengen, smelten als gevolg van hitte-
uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp of
van aanraking ermee.

1.16  Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of
gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een
eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dam-
pen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
Is de ontploffing ontstaan binnen een - al dan niet gesloten -
vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende
krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de
druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen
(onverschillig hoe deze gassen en dampen zijn ontstaan en
onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren
dan eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanig schei-
ding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp
of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de
drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk
zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten
een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende krachtsui-
ting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen
of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloei-
bare, gas- of dampvormige stoffen, of een mengsel daarvan,
zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht.
De tekst van deze omschrijving en de daarbij behorende toe-
lichting is op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd.
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Artikel 2 Grondslag

Het aanvraagformulier geldt als grondslag van de verzekering
en wordt geacht met de polis één geheel uit te maken. De
Goudse is geen enkele vergoeding verschuldigd en is bevoegd
de verzekering op een door haar te bepalen tijdstip te beëindi-
gen, indien de in het aanvraagformulier gedane mededelingen
in strijd met de waarheid waren of omstandigheden verzwegen
werden, van dien aard, dat de verzekering niet of niet onder
dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten, als De Goudse daar-
van kennis gedragen had.

Artikel 3 Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht binnen Nederland, België, Luxem-
burg en Duitsland.
De grenzen van het verzekeringsgebied worden gevormd door
de kust, de Waddeneilanden en bij zeegaten de denkbeeldig
doorgetrokken kustlijn, met dien verstande dat de vaart van
het ene zeegat buitenom naar het andere zeegat van de verze-
kering is uitgesloten. Gedurende de periode van 1 april tot 
1 oktober is de verzekering, uitsluitend voor zeewaardige vaar-
tuigen, tevens van kracht voor de vaart op de Noordzee tot ten
hoogste 10 zeemijlen uit de kust van Nederland en België.
Gedurende een periode van maximaal 3 aaneengesloten maan-
den per jaar is de verzekering eveneens van kracht voor de
vaart op de binnenwateren in Europa, alsmede voor de vaart
op de Middellandse Zee en de Adriatische Zee tot ten hoogste
5 zeemijlen uit de kust van het Europese vasteland. Gedurende
deze periode is het vervoer over de weg binnen Europa verzekerd.
De vaste ligplaats van het vaartuig en de volgboot dient in
Nederland te zijn.

Voor schaden ontstaan buiten de Benelux en Duitsland, alsmede
voor schade ontstaan op zee, geldt een extra eigen risico van 
€ 70,- per gebeurtenis, uitsluitend voor casco- en inboedelschaden.
Dit eigen risico vindt toepassing naast de eventueel elders in
deze polis genoemde eigen risico’s.

Artikel 4 Uitsluitingen

Geen aanspraak kan worden gemaakt voor schaden:
1. ontstaan door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 

binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes 
genoemde vormen van molest, alsmede de definities van 
molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het 
Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 
1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
‘s-Gravenhage is gedeponeerd;

2. ontstaan door atoomkernreacties, ongeacht waar en in 
welke vorm deze plaatsvinden, met uitzondering van toepas-
sing ten behoeve van medische behandeling;
maatregelen, in verband met het vorengaande, door de 
bevoegde instanties getroffen;

3. ontstaan gedurende de tijd dat het verzekerde pleziervaar-
tuig in beslag is genomen op last van eigen of vreemde over
heid of instantie, dan wel door haar is gerekwireerd of 
wordt gebruikt;

4. bestaande in of voortvloeiende uit blaasvorming in polyester 
die wordt veroorzaakt door osmose en die zich openbaart na
drie jaar nadat het pleziervaartuig voor de eerste keer te 
water is gelaten;

5. veroorzaakt door geleidelijke inwerking van:
- licht en vocht;
- bodem-, water- en/of luchtverontreiniging, tenzij de gelei-

delijke inwerking wordt ingezet door een plotselinge hevi-

ge uiting van verontreiniging en de verzekeringnemer de 
gevolgen daarvan redelijkerwijs niet kan voorkomen;

6. met betrekking tot milieuschaden, in welke vorm dan ook;
7. die door grove schuld of met opzet, of met goedvinden 

van verzekeringnemer en/of bestuurder is veroorzaakt;
8. die bestaan uit herstelkosten voortvloeiende uit normale slij-

tage, indien het niet vervangen van het aan slijtage onderhevi-
ge deel aan verzekeringnemer en/of bestuurder te wijten is;

9. ontstaan terwijl het pleziervaartuig wordt gebruikt voor 
verhuur, betaald personenvervoer, wedstrijden of andere 
doeleinden anders dan recreatief gebruik;

10. aan derden toegebracht in verband met het vervoeren van 
het verzekerde pleziervaartuig met een motorrijtuig al dan 
niet met aanhanger. 

11. indien verzekeringnemer en/of bestuurder niet in het bezit 
is van een geldig voor het pleziervaartuig vereist geldig 
vaarbewijs. 

Voor de onderdelen pleziervaartuig en inboedel geldt 
tevens dat er geen dekking is voor schaden:
12. uitsluitend bestaande uit beschadiging van huid, verf of 

conserveringsmiddelen en/of huidkoper tengevolge van 
water- en/of luchtvervuiling;

13. als gevolg van aan verzekeringnemer te verwijten onvol-
doende onderhoud;

14. ontstaan door vorst, indien verzekeringnemer ter zake een 
verwijt kan worden gemaakt;

Van onvoldoende zorg is in geval van diefstal in ieder geval sprake:
- Indien het pleziervaartuig niet wordt gebruikt en de buiten

boordmotor wordt achtergelaten dient deze beveiligd te zijn 
door een slot of opgeborgen te zijn in een deugdelijk afgeslo-
ten ruimte. 

- Indien de boottrailer en volgboot zonder direct toezicht worden 
achtergelaten dienen zij te zijn beveiligd door een slot of opge-
borgen te zijn in een deugdelijk afgesloten ruimte.

- Indien het vaartuig niet wordt gebruikt dienen losse objecten 
in deugdelijk afgesloten ruimten te zijn opgeborgen. 

- Buiten het vaarseizoen dienen waardevolle objecten, indien 
het praktisch en redelijkerwijs uitvoerbaar is, van boord ver-
wijderd te worden. Dit geldt speciaal voor kostbare nautische 
apparatuur en voor audio/visuele apparatuur. 

- Indien het pleziervaartuig niet wordt gebruikt dient het dief-
stalrisico zoveel mogelijk te worden beperkt, bijvoorbeeld 
door direct toezicht, beveiliging(en) en dergelijke. 

15. als gevolg van slecht onderhoud, constructie fouten, vocht
doorlating van muren of wanden, roestvorming en/of ach-
terstallig onderhoud, behoudens het bepaalde in artikel 19;

16. niet zijnde brandschade of ruitbreuk, veroorzaakt door 
huisdieren die door de verzekerde of door een van diens 
gezinsleden worden gehouden of werden toegelaten;

17. veroorzaakt door insecten, ongedierte of schimmels;
18. niet zijnde brandschade, veroorzaakt door aan- of 

verbouw, gebruiken, bewerking, reiniging of reparatie van 
de verzekerde zaken;

19. door het gebruik van een bijtende stof, inkt, olie, verf of 
vet op het pleziervaartuig;

20. die in verband met verontreiniging van bodem, lucht of 
water is ontstaan;

21. als gevolg van aardbeving en overstroming, met dien verstan-
de, dat ten aanzien van de risico’s van brand en ontploffing 
als gevolg van overstroming, deze uitsluiting niet van kracht is;

22. door overstroming, dijkdoorbraak en/of overlopen van dijken;
23. gemaakt op last van enige overheidsinstantie, onvermin-

derd het bepaalde in artikel 19.1 en 24.2;
24. waarvan het ontstaan is te wijten aan onvoldoende zorg 

ten aanzien van het pleziervaartuig en inboedel.



4

Artikel 5 Premie

5.1  Premiebetaling
De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en de assu-
rantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag
nadat deze verschuldigd worden.

5.2  Niet (tijdige) betaling
Indien de verzekeringnemer niet tijdig voldoet aan de verplich-
ting tot betaling van de premie, de kosten en de assurantiebe-
lasting, kan De Goudse hem schriftelijk aanmanen tot betaling,
onder de mededeling dat bij niet-voldoening binnen de gestel-
de termijn de dekking niet geldt voor schade die ontstaat na
verloop van deze termijn. De verzekeringnemer blijft verplicht
de premie en de kosten te voldoen.
Indien De Goudse maatregelen treft tot incasso van de vorde-
ring komen alle kosten van de invordering, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke, voor rekening van de verzekeringne-
mer. De dekking wordt weer van kracht op de dag volgende
op die, waarop het verschuldigde bedrag en de kosten door 
De Goudse zijn ontvangen en aanvaard. Gedurende de schor-
sing is De Goudse bevoegd de verzekering zonder inachtne-
ming van een opzegtermijn op een door haar te bepalen tijd-
stip te beëindigen.

5.3  Restitutie en buitengebruikstelling
De verzekering geschiedt, behoudens in bijzondere door 
De Goudse te bepalen gevallen, zonder restitutie van premie.
Opschorting van de risicodekking wegens tijdelijke buitenge-
bruikstelling van het pleziervaartuig kan niet plaatsvinden.

Artikel 6 Wijziging van premie en/of 
voorwaarden

De Goudse heeft het recht de premie en/of de voorwaarden
van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen.
Behoort deze verzekering tot die groep, dan is De Goudse
gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzeke-
ring overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een
door haar te bepalen datum. 

De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld
en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij bin-
nen de termijn in de mededeling genoemd schriftelijk het
tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzeke-
ring op de datum die in de mededeling door De Goudse is
genoemd.

De mogelijkheid van opzegging door de verzekeringnemer
geldt niet indien:
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regelingen of bepalingen;
- de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbrei-

ding van de dekking inhoudt.

Artikel 7 Duur en einde verzekering

7.1  Duur
De verzekering wordt aangegaan voor een periode zoals op
het polisblad is omschreven en wordt daarna telkens stilzwij-
gend voor een gelijke periode verlengd.

7.2  Einde
De verzekering eindigt:

7.2.1
door opzegging door verzekeringnemer per de op het polisblad
genoemde contractvervaldatum, mits de opzegging schriftelijk
aan De Goudse geschiedt en een termijn van drie maanden in
acht wordt genomen;

7.2.2
door opzegging door De Goudse jaarlijks tegen de datum
waarop de verzekering oorspronkelijk is ingegaan, mits de
opzegging schriftelijk geschiedt en daarbij een termijn van 
tenminste drie maanden in acht wordt genomen;

7.2.3
door schriftelijke opzegging door De Goudse:
- binnen dertig dagen nadat een gebeurtenis die voor 

De Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden haar 
ter kennis is gekomen;

- binnen dertig dagen nadat zij een uitkering krachtens deze 
verzekering heeft gedaan, dan wel heeft afgewezen;

- indien de verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis 
met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

In deze gevallen eindigt de verzekering op de datum die in de op-
zeggingsbrief wordt genoemd. De Goudse zal in deze gevallen een
opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste veertien dagen.

Artikel 8 Eigendomsovergang

Indien het in de polis omschreven pleziervaartuig in eigendom
over gaat, neemt de verzekering automatisch een einde, tenzij
De Goudse schriftelijk heeft verklaard de verzekering op naam
van de nieuwe eigenaar en/of met de risicowijziging voort te
willen zetten. 

Artikel 9 No-claim korting

Indien gedurende enig verzekeringsjaar geen verzoek tot schade-
vergoeding bij De Goudse is ingediend of geen eis tot schade-
loosstelling tegen de verzekerde of De Goudse is ingesteld, 
zal op de premie voor het daaropvolgend verzekeringsjaar een 
korting worden verleend volgens het hierna vermelde schema.

Bij schade ten laste van de polis zal in het daaropvolgend verze-
keringsjaar terugval plaatsvinden volgens onderstaand schema.

aantal terugval na terugval na
schadevrije één schade 2 of meer
jaren korting naar schaden

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 of meer 35% 35% 20%

De verzekeringnemer behoudt het in dit artikel omschreven
recht op premiekorting:
a. indien De Goudse er in slaagt een door haar betaalde schade

volledig op een schuldige derde te verhalen;
b. indien een tegen verzekerde ingestelde eis tot schadeloos

stelling ongegrond is gebleken;
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Artikel 10 Toepasselijk recht

Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Adres

Kennisgevingen door De Goudse aan de verzekeringnemer
geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij De Goudse beken-
de adres of aan het adres van de tussenpersoon, via wiens
bemiddeling deze verzekering loopt.

Artikel 12 Persoonsgegevens

De bij aanvraag of wijziging van een verzekering verstrekte per-
soonsgegevens worden door De Goudse verwerkt ten behoeve
van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereen-
komsten en/of financiële diensten en het beheren van daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en
bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht
op de vergroting van het cliëntenbestand.

Op deze verwerking is de gedragscode ”Verwerking Persoons-
gegevens Verzekeringsbedrijf” van toepassing. In deze
gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de
gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de
gedragscode kunnen worden opgevraagd bij het informatie-
centrum van het Verbond van Verzekeraars, 
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338777, 
www.verzekeraars.nl.

Artikel 13 Klachtenregeling

Klachten verband houdend met deze verzekering kunnen
onverminderd het beroep van de burgerlijk rechter worden
voorgelegd aan de klachtencommissie van De Goudse:

Klachtencommissie De Goudse
Postbus 9
2800 MA GOUDA

en / of de volgende instantie:

Stichting Klachteninstituut Verzekering
Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14 Dekking

14.1  Aansprakelijkheid van verzekerden
Verzekerd is tot maximaal het op de polis vermelde verzekerd
bedrag de aansprakelijkheid van verzekerden die ontstaat door
of met het pleziervaartuig of onderdelen daarvan toegebracht
lichamelijk letsel, al dan niet de dood tot gevolg hebbend en/of
schade aan eigendommen van derden, indien en voor zover de
aansprakelijkheid niet is verzekerd op een andere polis (al dan
niet van oudere datum) of onder een andere polis verzekerd
zou zijn als deze verzekering niet bestond. Als derden in de zin
van de polis worden niet beschouwd de verzekeringnemer, de
bij hem inwonende echtgeno(o)t(e) of partner en bloed- en
aanverwanten.

Alleen letsel  en/of schade die is ontstaan tijdens de looptijd
van de verzekering is gedekt.

14.2  Proceskosten
Voor onder de verzekering gedekte schaden worden - zonodig
ook boven het verzekerde bedrag - tevens vergoed:
a. de kosten van verweer tegen aanspraken als deze zijn gevoerd

onder leiding van De Goudse, ook als deze ongegrond zijn;
b. de kosten van de door De Goudse verleende rechtsbijstand 

in een tegen een verzekeringnemer aanhangig gemaakt 
strafproces.

Artikel 15 Schade

15.1  Verplichtingen van verzekerde na 
een schadegeval

Zodra een verzekerde kennis draagt van een gebeurtenis, die
voor De Goudse tot een verplichting tot uitkering kan leiden, is
hij/zij verplicht De Goudse:
1. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden;
2. alle ontvangen bescheiden, zoals aansprakelijkheidsstellingen,

dagvaardigingen en stukken betreffende strafvervolging 
terstond en onbeantwoord toe te zenden;

3. desgevraagd een schriftelijke en door hem-/haarzelf onder
tekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en 
omvang van de schade over te leggen. De door verzekerde 
verstrekte en/of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel 
schriftelijk, zullen (mede) dienen tot de vaststelling van de 
omvang van de schade en het recht op uitkering;

4. medewerking aan de schaderegeling te verlenen en alles na te 
laten wat de belangen van De Goudse zou kunnen schaden.
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde een 
van deze verplichting niet is nagekomen en daardoor de 
belangen van De Goudse zijn geschaad.

Elk recht op uitkering vervalt indien verzekerde bij schade uit-
drukkelijk aansprakelijkheid erkent, behalve indien en voor
zover hij de juistheid van die erkenning bewijst.

Verzekerde verliest voorts het recht op uitkering, indien hij ten
aanzien van een onderdeel van de schade en/of ten aanzien
van de omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvond:
- opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een

onware opgave doet;
- gegevens verzwijgt, waarvan hij wist of kon weten dat deze 

voor De Goudse van belang zijn.

15.2  Regeling en vergoeding van schade
De Goudse belast zich met de regeling en vaststelling van de
schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schade-
loos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij
de belangen van verzekerde in het oog houden.

Indien wettelijke bepalingen de aansprakelijkheid beperken tot
een lager bedrag dan de verzekerde som, is slechts tot het wet-
telijk maximum verzekerd.

Heeft De Goudse ten aanzien van een vordering van een verze-
kerde een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het
afwijzen van de vordering, hetzij door (een aanbod van) be-
taling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na een jaar, 
te rekenen vanaf de dag waarop de verzekerde of zijn/haar
gemachtigde van dit standpunt schriftelijk kennis kreeg, ieder
recht ten opzichte van De Goudse ter zake van het schadegeval
waarop de vordering was gegrond, tenzij verzekerde binnen
die termijn het standpunt van De Goudse heeft aangevochten.

In elk geval verjaart de vordering tot het doen van een uitke-
ring indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het
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moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen
krijgen van de gebeurtenis die voor De Goudse tot een
verplichting tot uitkering kan leiden.

15.3  Verhaal
De Goudse is gerechtigd, zodra zij ingevolge een buitenlandse
wet of een daarop gebaseerde overeenkomst van De Goudse
met een buitenlandse instelling schadevergoeding verschuldigd
wordt, in alle gevallen waarin de verzekeringnemer krachtens
de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst
of krachtens de verzekeringsovereenkomst zelf geen aanspraak
op dekking heeft, het door haar verschuldigde bedrag te ver-
halen op de verzekeringnemer en, voor zover van toepassing,
op de gebruiker die jegens de benadeelde aansprakelijk is.

15.4  Cautie
Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden door een
buitenlandse overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om
de opheffing van een op het pleziervaartuig gelegd beslag of de
invrijheidstelling van een verzekerde te verkrijgen, zal De Goudse
deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste € 25.000,- mits de ver-
zekerde waarvoor dit geschiedt bij De Goudse ter zake van de scha-
de aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerden zijn verplicht 
De Goudse schriftelijk te machtigen over de zekerheidsstelling te
beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te
verlenen om terugbetaling te verkrijgen.

15.5  Wettelijke aansprakelijkheid
Uitsluitend De Goudse is gerechtigd vorderingen van benadeel-
den in beginsel of in omvang te erkennen, af te wijzen of door
betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te
voeren, ter zake voorschotten te geven, schikkingen of dadin-
gen aan te gaan e.d.
De verzekeringnemer en overige verzekerden zijn verplicht zich
daarvan te onthouden. De ter zake door De Goudse genomen
beslissingen zijn voor hen bindend.
De verzekeringnemer en de overige verzekerden, die door de
benadeelde in rechte worden aangesproken tot vergoeding
van schade, zijn verplicht de feitelijke leiding van het proces
over te laten aan De Goudse en de door deze aangewezen
raadsman alle benodigde volmachten te verlenen.

Artikel 16 Andere verzekeringen

Als blijkt dat de door deze verzekering gedekte kosten en/of
schade(n) ook op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere
datum, is/zijn gedekt of daarop zou(den) zijn gedekt als deze
verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt deze verzeke-
ring slechts excedent boven de dekking die op de andere polis-
(sen) is verleend of zou zijn verleend als deze verzekering niet
zou zijn verleend als deze verzekering niet zou hebben bestaan. 

Artikel 17 Wetswijziging

De Goudse heeft het recht, indien gedurende de contractduur
het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden verzwaard door
wetgeving in formele of materiele zin, de verzekering met ingang
van een door haar te bepalen datum op te zeggen. Bij opzegging
wordt een termijn van tenminste dertig dagen in acht genomen. 

PLEZIERVAARTUIG

Artikel 18  Dekking

18.1 
De verzekering biedt dekking tot maximaal de verzekerde som

van het pleziervaartuig tegen materiële schade door verlies van
het geheel dan wel een gedeelte, alsmede de kosten van her-
stel van beschadiging van het pleziervaartuig ontstaan door
een van buiten komend onheil.

18.2  Voortstuwingsinstallatie
Indien de voortstuwingsinstallatie is voorzien van een originele
scheepsmotor ouder dan 36 maanden of een niet-originele
scheepsmotor, is van de dekking uitgesloten verlies of bescha-
diging van de voortstuwingsinstallatie, die zonder tussenkomst
van brand, ontploffing, omslaan, stranden, zinken, aanvaren of
soortgelijke evenementen door een eigen gebrek van de voort-
stuwingsinstallatie wordt veroorzaakt.

18.3  Mini-dekking
Bij de mini-dekking heeft deze verzekering uitsluitend betrek-
king op materiele schade door verlies van het geheel of
een gedeelte, alsmede kosten wegens herstel van beschadiging
van het vaartuig ten gevolge van:   

1. brand, explosie, zelfontbranding of blikseminslag van het 
geheel of een deel van het vaartuig, inclusief de voortstu-
wingsinstallatie;

2. brand en explosie veroorzaakt door het eigen gebrek van de 
voortstuwingsinstallatie, indien de originele scheepsmotor 
en voortstuwingsinstallatie niet ouder zijn dan 36 maanden 
waarbij het bouwjaar van de scheepsmotor bepalend is;          

3. storm, mits het vaartuig zich in winterstalling bevindt.             
De dekking is uitsluitend  van kracht gedurende de periode 
van 1 oktober tot 1 april;           

4. diefstal of een poging daartoe. Ten aanzien van het diefstal-
risico geldt een extra eigen risico van € 125,00 per 
gebeurtenis;                  

5. hagel of zware regenval;                      

6. een gebeurtenis tijdens het vervoer over de weg, met uitslui-
ting van schade tijdens takelen. Ten aanzien van dit ver-
voersrisico geldt een extra eigen risico van € 125,00 per 
gebeurtenis.              

Het gestelde in artikel 19.5 en het gestelde in artikel 26 van de
voorwaarden van verzekering zijn van toepassing op deze ver-
zekering. Echter de schade aan de inboedel van het plezier-
vaartuig is niet onder deze verzekering meeverzekerd.  

18.4  Casco-dekking
Alle onder artikel 18.3 genoemde risico’s zijn gedekt onder de
casco-dekking aangevuld met het onderstaande risico’s:
- eigen gebrek
- vaartuigenhulp in het buitenland
- kosten vervangend vakantieverblijf
- diefstal en verlies

Artikel 19 Extra dekking

Indien het pleziervaartuig als gevolg van een bij deze polis
gedekt evenement is beschadigd, zijn onder de verzekering
mede begrepen de hieronder vermelde kosten, ongeacht of
hierdoor de verzekerde som wordt overschreden, echter met
inachtneming van het voor ieder onderdeel of combinatie van
onderdelen vastgestelde maximum.
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Onder de verzekering zijn eveneens gedekt de kosten van hulp-
loon indien buiten de schuld van verzekeringnemer recht op
hulploon bestaat zonder dat er sprake is van schade, een en
ander ongeacht of hierdoor de verzekerde som wordt over-
schreden en met inachtneming van het in artikel 19.3 bepaalde.

19.1  Opruimings- en lichtingskosten
Na voorafgaande goedkeuring van De Goudse worden de
opruimings- en lichtingskosten vergoed tot ten hoogste 
€ 45.000,- per gebeurtenis na totaalverlies indien en voor
zover de overheid gelast het pleziervaartuig te ruimen. 

19.2  Bereddingskosten
Bereddingskosten en andere kosten ter voorkoming en vermin-
dering van schade aan het pleziervaartuig, die met goedkeu-
ring van De Goudse of in redelijkheid zijn gemaakt.

19.3  Hulploon
Tot ten hoogste de verzekerde som van het pleziervaartuig de
hulplonen en andere kosten ter voorkoming en vermindering
van schade, die met goedkeuring van De Goudse of in redelijk-
heid zijn gemaakt.

19.4  Kosten van vervoer en bewaking
De kosten van vervoer en bewaking naar de dichtstbijzijnde
herstelplaats als en voor zover het pleziervaartuig de herstel-
plaats niet op eigen kracht kan bereiken, tot ten hoogste het
bedrag gelijk aan de verzekerde som van het pleziervaartuig.

19.5  Kosten vervangend vakantieverblijf
De vergoeding van de buiten Nederland gemaakte kosten voor
het huren van een vervangend vakantieverblijf, echter alleen
indien het pleziervaartuig als vakantieverblijf wordt gebruikt en
door een onder deze polis gedekte gebeurtenis verloren is
gegaan of zodanig is beschadigd dat dit geheel onbewoonbaar
is, tot ten hoogste € 115,- per dag met een maximum van 
€ 1.250,-  per gebeurtenis.

19.6  Vaartuigenhulpdekking
De met toestemming van De Goudse gemaakte transportkos-
ten, noodzakelijk om het verzekerde pleziervaartuig naar
Nederland te brengen. Deze extra dekking geldt, uitsluitend
indien het pleziervaartuig tegen uitgebreide voorwaarden is
verzekerd, binnen het verzekeringsgebied als in de polis aange-
geven, met uitzondering van de woonplaats/gemeente waar
verzekerde woonachtig is en de al dan niet vaste ligplaats van
het verzekerde pleziervaartuig. Verzekerde zal een beroep op
hulpverlening kunnen doen na overleg met en goedkeuring
door De Goudse, uitsluitend in geval van één van de gebeurte-
nissen als hieronder aangegeven:
- indien het pleziervaartuig tijdens de vaart/reis uitvalt, 

de vaart/reis niet meer kan worden vervolgd ten gevolge van 
een onder de polis gedekt evenement;

- de auto met boottrailer, waarop het vaartuig zich bevindt, 
uitvalt, mits de auto/boottrailer jonger dan 9 jaar is en de 
auto APK is goedgekeurd;

- de schipper van het pleziervaartuig of de bestuurder van de auto 
uitvalt door ziekte of ongeval en niet meer in staat is tot het be-
sturen van het pleziervaartuig en/of de auto met boot trailer, die

gebruikt wordt voor het transport van het vaartuig en geen van de
meereizenden in staat of bevoegd is de besturing over te nemen.

In de eerder genoemde gevallen heeft verzekerde recht op ver-
goeding van kosten en hulpverlening door derden tot maxi-
maal de dagwaarde van het pleziervaartuig met een maximum
van € 4.500,- en onder aftrek van besparing van kosten, die

gebruikelijk toch zouden zijn gemaakt van:
- het transport van het vaartuig en de bagage vanaf een lig-

plaats aan of op de wal naar een nader door verzekerde op te
geven adres in Nederland;

- het toezenden van onderdelen voor reparatie in het geval dat 
deze ter plaatse niet verkrijgbaar zijn, met uitsluiting van de 
mast(en).

De kosten van de onderdelen, verzendkosten, douaneheffin-
gen, eventuele retourvracht en dergelijke zijn voor rekening en
risico van de verzekerde, indien mocht blijken, dat zij niet
onder de dekking van de verzekering zijn begrepen.

De wijze van hulpverlening en de uitvoering daarvan zijn voor-
behouden aan De Goudse, terwijl verzekerde verplicht is alle
medewerking te verlenen en aanwijzingen van de hulpverle-
nende instantie(s) en/of personen op te volgen. 
De normale kosten van brandstof, havengelden, sluisgelden,
voeding en dergelijke komen te allen tijde voor rekening van
de verzekerde.

Artikel 20 Verplichtingen in geval van 
schade aan het pleziervaartuig 

Ingeval van verlies, vernietiging of beschadiging is de verzeke-
ringnemer verplicht:
a. hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan De Goudse 

en in geval van diefstal of vermissing tevens onmiddellijk 
aangifte te doen bij de politie;

b. de door De Goudse aangewezen deskundige in de gelegen-
heid te stellen de schade op te nemen voordat met de repa-
ratie van het pleziervaartuig een aanvang is gemaakt, tenzij 
De Goudse toestemming tot reparatie heeft gegeven of 
indien het een voorlopige noodreparatie betreft.

Artikel 21 Regeling en vergoeding 
van schade

21.1  Schaderegeling
1. De regeling van een schade zal door De Goudse of door een

door haar benoemde deskundige in overleg met verzeke
ringnemer of diens gemachtigde geschieden. Indien geen 
overeenstemming bereikt kan worden, heeft de verzekering-
nemer het recht voor eigen rekening eveneens een deskun
dige te benoemen, in welk geval het schadebedrag door 
beide deskundigen gezamenlijk zal worden vastgesteld. 
Indien ook dan geen overeenkomst wordt verkregen, zullen 
de 2 deskundigen gezamenlijk of de voorzitter van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, op verzoek 
van de meest gerede partij, een derde deskundige benoe-
men, wiens oordeel beslissend zal zijn. De kosten van de 
derde deskundige zullen door de verzekeringnemer en 
De Goudse elk voor de helft gedragen worden. 
Indien blijkt dat een schade door één of meer elders geslo-
ten verzekeringen geheel of gedeeltelijk is gedekt of zou zijn
gedekt, indien deze verzekering niet bestond, is De Goudse 
slechts tot uitkering verplicht, voor zover de schade het bedrag
te boven gaat, dat uit hoofde van de elders gesloten verzeke-
ring wordt uitgekeerd, indien deze verzekering niet bestond.
Voorwerpen en kosten verzekerd op een andere polis al dan niet
van oudere datum zijn ten aanzien van de op die andere polis 
gedekte gebeurtenissen niet onder deze verzekering begrepen.

2. Na betaling van het schadebedrag zal de verzekering voor 
de in de polis genoemde bedragen onverminderd van kracht
blijven, behalve in geval van (totaal) verlies of beëindiging 
van de verzekering als geregeld in artikel 7.2.
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3. In geval van diefstal gaan door betaling van het schade-
bedrag alle rechten op het verloren gegane voorwerp over 
op De Goudse.

4. Het verzekerde zal in geen geval aan De Goudse kunnen 
worden geabandonneerd.

5. Indien blijkt dat ten tijde van het voorval de verzekerde 
zaken tevens door een of meer andere verzekeringen zijn 
gedekt en het totaal van de verzekerde sommen van alle 
verzekeringen de waarde van de verzekerde zaken overtreft,
wordt de bij deze polis verzekerde som geacht te zijn ver-
minderd naar evenredigheid van het totaal van de verzeker
de sommen en de waarde van de verzekerde zaken, zonder 
dat vermindering of restitutie van de premie plaatsvindt.

6. Het onder artikel 21.1 lid 5 bepaalde zal ook gelden indien 
de bedoelde verzekeringen bij verschillende polissen en op ver-
schillende dagen zijn aangegaan, onverminderd evenwel het bij 
artikel 277 Wetboek van Koophandel bepaalde, voor zover de 
verzekering(en) van oudere datum dan deze over eenkomst zijn 
en geen bepaling als onder artikel 21.1 lid 5 vermelde bevatten.

7. Verzekerde is in geval van schade verplicht op verzoek van 
De Goudse alle overige hem bekende verzekeringen op te 
geven, die op de verzekerde zaken onmiddellijk voor de 
gebeurtenis lopende waren.

8. Heeft De Goudse ten aanzien van een vordering van een 
rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingeno-
men, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door 
(een aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, 
dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de 
rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis
kreeg, ieder recht ten opzichte van De Goudse ter zake van 
het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij 
verzekeringnemer binnen die termijn het standpunt van 
De Goudse heeft aangevochten. 
In elk geval verjaart de vordering tot het doen van een uitke-
ring indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen een jaar 
na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had 
kunnen krijgen van de gebeurtenis die voor De Goudse tot 
een verplichting tot uitkering kan leiden.

21.2  Schadevergoeding
In geval van beschadiging worden vergoed tot maximaal 100%
van de verzekerde som, de kosten van herstel of vervanging
van onderdelen onder aftrek van nieuw voor oud voor zover
het casco is verzekerd op basis van nieuwwaarde. 
Een dergelijke aftrek geldt alleen voor de materiaalkosten en
derhalve niet voor het arbeidsloon, tenzij naar het oordeel van
de deskundige, die de schade onderzoekt, de desbetreffende
(onder)delen ook zonder het plaatsvinden van de gebeurtenis
zich kennelijk in een staat bevinden, dat reparatie niet meer
achterwege kan blijven. 
De Goudse heeft het recht vergoeding van de reparatiekosten
op te schorten zolang de schade niet deugdelijk is gerepareerd.
De Goudse dient in de gelegenheid te worden gesteld de repa-
ratie te controleren.

Indien in geval van schade het verzekerde pleziervaartuig niet
wordt of kan worden gerepareerd/herbouwd, wordt tot ten
hoogste de verzekerde som van het pleziervaartuig en met ter-
zijdestelling van de wettelijke regelingen, de waarde van het
verzekerde pleziervaartuig vlak voor de schade vergoed onder
aftrek van de waarde van de restanten.

Indien het pleziervaartuig uit de macht van de verzekerde is
geraakt en terugverkrijging niet binnen redelijke termijn is te
verwachten, wordt wederom tot ten hoogste de verzekerde
som en met terzijdestelling van de wettelijke regelingen, de
waarde van het pleziervaartuig (en/of de volgboot en/of de
trailer) onmiddelijk voor het onheil vergoed.

De Goudse renuncieert aan artikel 717 Wetboek van Koophan-
del, zodat met betrekking tot deze verzekering afkeuring niet
van toepassing is.

Artikel 22 Afstand verhaalsrecht

De Goudse doet afstand van haar eventuele verhaalsrechten jegens
de gemachtigde gebruiker en de passagiers, tenzij de schade te wij-
ten is aan opzet, grove nalatigheid of verregaande roekeloosheid.

INBOEDEL

Artikel 23 Dekking

Tenzij een hogere dekking op het polisblad is aangegeven, is
- ongeacht eventuele hogere waarde van de inboedel 
- mede onder de verzekering begrepen 20% van de voor het ple-

ziervaartuig verzekerd bedrag voor schade aan de inboedel van 
het pleziervaartuig voor één of meer van de navolgende risico’s:
I. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
II. diefstal, echter uitsluitend voorafgegaan door (in)braak;
III. aanvaring, botsen, stoten, omslaan en zinken, storm en 

onweer.

De verzekering is eveneens van kracht indien de inboedel zich
bevindt in een afgesloten ruimte op de wal.
De persoonlijke eigendommen van verzekerden zijn uitsluitend
verzekerd indien de voorwerpen zich bevinden aan boord van
het verzekerde pleziervaartuig of aan boord worden gebracht
resp. van boord worden gehaald. De verzekering voor de
inboedel geschiedt op basis van nieuwwaarde.
Indien de beschadigde zaken naar het oordeel van de experts
kunnen worden gerepareerd, heeft De Goudse het recht de
reparatiekosten te vergoeden, vermeerderd met het bedrag
van de eventuele waardevermindering, die door de schade is
ontstaan, doch door de reparatie niet is opgeheven.
Ten aanzien van:
a. zaken waarvan de dagwaarde voor de schade minder 

bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde,
b. zaken die onttrokken zijn aan het gebruik, waarvoor zij 

bestemd waren, zal de schadevergoeding op basis van de 
dagwaarde geschieden.
Schadevergoeding ter zake van zaken met een antiquari-
sche of zeldzaamheidswaarde zal niet op basis van nieuw-
waarde geschieden.

Artikel 24 Extra dekking

Indien de inboedel als gevolg van een bij deze polis gedekt 
evenement is beschadigd, zijn onder deze verzekering mede
begrepen de hieronder vermelde kosten.

Deze kosten worden vergoed boven de verzekerde som, echter
voor de leden 1 en 2 tezamen tot maximaal het verzekerd be-
drag van de inboedel.

24.1  Hulploon
Na voorafgaande goedkeuring door De Goudse worden hulp-
lonen en andere kosten ter voorkoming en vermindering van
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schade aan de inboedel vergoed indien en zover deze in rede-
lijkheid zijn gemaakt.

24.2  Opruimingskosten
De opruimingskosten voor zover enige overheid gerechtigd is
de opruiming van de inboedel te verlangen.

Artikel 25 Schade

Schaderegeling en -vergoeding
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.1 zal de
schade vergoed worden op basis van:
a. het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken 

onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis of - naar
keuze van De Goudse - de herstelkosten onmiddellijk na de 
gebeurtenis van die zaken, die naar het oordeel van de 
expert(s) voor herstel vatbaar zijn, alsmede de grootte van 
een door de gebeurtenis veroorzaakte en door het herstel 
niet opgeheven waardevermindering.

b. Als waarde onmiddellijk voor de gebeurtenis zal worden 
aangehouden de nieuwwaarde als vermeld in artikel 1.10.

c. De Goudse doet geen beroep op onderverzekering. Na scha-
de blijft de verzekerde som voor de duur van de verzekering 
gehandhaafd.

ONGEVALLEN

Artikel 26 Dekking

Mocht aan één van de verzekerden van het verzekerde plezier-
vaartuig tijdens de vaart of bij het zich aan of van boord bege-
ven een ongeval overkomen, dan zal De Goudse uitkeren:
a. € 5.000,- per persoon bij overlijden als gevolg van het ongeval;
b. € 12.500,- per persoon bij algehele blijvende invaliditeit als 

gevolg van het ongeval; bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit 
de percentages genoemd in de ten tijde van het ongeval bij 
De Goudse in gebruik zijnde Ongevallenverzekering Individueel.

Wordt bij een zelfde gebeurtenis meer dan één opvarende
gedood of gewond, dan zal de uitkering in totaal niet meer
dan € 25.000,- bedragen en zullen de uitkeringen zonodig
naar evenredigheid worden verminderd.


