
BOOT
VERZEKERING

uw verzekeringsadviseur:

Wilt u direct weten wat de bootverzekering kost? Kijk
én vergelijk dan makkelijk en snel onze gunstige pre-
mies op www.europeesche.nl/producten/boot en
overtuig u zelf van de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Als u de Bootverzekering afsluit als
onderdeel van de Europeesche
Pakketpolis, dan levert dat interes-
sante voordelen op. Zoals een pak-

ketkorting tot en met 9%, slechts eenmaal
poliskosten en termijnbetaling zonder dat u daarvoor
een toeslag betaalt. Uw verzekeringsadviseur vertelt u
er graag meer over.

610 - 89  02-05 

Premie

Kortom: maatwerk voor een zeer gunstige
prijs, dat is de bootverzekering 
van de Europeesche, dé vrijetijdspecialist. 

Plezier verzekerd

Eigen maatwerk



D E  B O O T V E R Z E K E R I N G

Onze bootverzekering heeft een standaard basisdekking
die bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid en Hulpver-
lening. Naast deze basis kunt u kiezen uit: WA/Brand,
WA/Diefstal, WA/Brand en diefstal, WA Casco (inclusief
alle van buiten komende onheilen) en WA Casco + (inclu-
sief eigen gebrek).

Op de bootverzekering zijn de volgende zaken gratis mee-
verzekerd:

• inboedel tot 30% van verzekerde waarde

•1e jaar nieuwwaardedekking voor nieuwe boten

• volgboot tot maximaal v 5.000,- van verzekerde waarde

• diefstalpreventiemateriaal tot v 1.000,-

Ook kunt u een keuze maken uit diverse uitbreidingen. Zo
kunt u een boottrailer meeverzekeren, kiezen voor het ver-
zekeren van ongevallen of u neemt een dekking voor
rechtsbijstand. U bepaalt dus zelf wat u belangrijk vindt en
wilt verzekeren. En wat u niet nodig heeft, hoeft u ook niet
te betalen. Kortom, een verzekering op maat.

Ga voor informatie naar uw verzekeringsadviseur of kijk op www.europeesche.nl

Heerlijk varen met je eigen boot: dat is voor de watersporter dé manier om even echt te 
ontspannen. En of het nu gaat om een sloep, motorkruiser of zeilboot, iedereen wil plezier
hebben van zijn kostbare bezit en het dus ook goed verzekeren. Daarvoor heeft de
Europeesche de perfecte oplossing: de Europeesche bootverzekering. Deze houdt niet alleen
rekening met het type boot maar ook met de persoonlijke wensen van booteigenaren. 
Kortom: maatwerk en dan ook nog eens met de beste prijs/kwaliteit verhouding.

D E  B O O T V E R Z E K E R I N G

De bootverzekering kent ook diverse kortingen zoals een
hoge no-claim korting tot 40% en 10% korting als u alleen
in Nederland vaart (tot 5 zeemijlen uit de kust). Standaard
kent de bootverzekering een eigen risico van v 125,-. Als
u voor een hoger bedrag kiest dan ontvangt u eveneens
een premiekorting.

Dat de Europeesche dé vrijetijdspecialist is blijkt niet alleen
uit onze producten, maar ook uit de betrokkenheid van
onze medewerkers. Zo hebben wij een speciaal Bootteam
dat weet wat er leeft onder de watersporters. Zij behan-
delen alle zaken rondom de verzekering en zorgen voor
een doeltreffende en snelle schadebehandeling. 

De Europeesche is er niet alleen voor het vergoeden van
schade maar vooral ook om hulp te verlenen. Met de
Europeesche Hulplijn kunt u rekenen op een volledige service
zoals bijvoorbeeld het inzetten van een vervangende
schipper.

Pech of schade

Zeer gunstige premie 

Kortingen

Eigen bootteamGratis meeverzekerd

Voor elke boot een passende verzekering

No-claim korting tot 40%


