
T480 Basisvariant 

Ten opzichte van de voorwaarden die bij deze verzekering zijn afgegeven gelden de volgende beperkingen.  
1 Bijboot  
    Een eventueel aanwezige 'bijboot' is niet meeverzekerd.  
2 Nautische apparatuur  
    Nautische apparatuur is alleen meeverzekerd indien hiervoor   
    op de polis een verzekerd bedrag is vermeld. Dit bedrag   
    geldt als maximale uitkering voor schade aan of verlies   
    van de verzekerde nautische apparatuur.  
3 Eigen gebrek  
    Er is geen dekking voor schade als gevolg van een eigen   
    gebrek, tenzij het eigen gebrek heeft geleid tot brand,   
    ontploffing, stranding of aanvaring. De verzekering geeft 
    in dat geval recht op vergoeding van de door die brand,   
    ontploffing, stranding of aanvaring ontstane schade.      
4 Overspanning  
    Er is geen dekking voor schade aan op elektriciteit werkende   
    onderdelen/apparatuur van het vaartuig veroorzaakt door   
    'overspanning' (inductie).  
5 Lakschade / Schrammen en krassen  
    Er is geen dekking voor schade die uitsluitend bestaat uit:   
   - beschadiging van -of een tekortkoming in- coating,   
     huidkoper, huidverf- en conserveringssystemen die voor het   
     vaartuig zijn toegepast;   
   - schrammen en/of krassen op de romp van het vaartuig.  
6 Vorstschade  
    Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door   
    bevriezing van enige vloeistof aanwezig in (onderdelen   
    van) het vaartuig en/of de voortstuwingsinstallatie,   
    tenzij de verzekeringnemer aantoont dat het vaartuig   
    door een officieel erkend bedrijf 'winterklaar' is gemaakt 
    en vervolgens niet meer is gebruikt voor het ontstaan  
    ontstaan van de bevriezingsschade. 
7 Opblaasboot / Rubberboot  
    Er is geen dekking voor schade die uitsluitend bestaat   
    uit of het gevolg is van het lekvaren van een opblaas-   
    of rubberboot.  
8 Vervangend vaartuig / Vervangend verblijf / Juridische verhaalsservice  
    Er bestaat geen recht op:  
    - vergoeding voor kosten verbonden aan het huren van een   
      vervangend vaartuig of vervangend onderkomen na schade   
      aan het vaartuig;   
    - dienstverlening zoals in de voorwaarden omschreven als   
      Juridische Verhaalsservice (zie het artikel over   
      Vaartuigenhulp, onderdeel van 'Omschrijving van de   
      dekking') 
 9  Schaderegeling vaartuig  
     Buiten toepassing blijven:  
     - de regeling 'Waardegarantie bij schade binnen 3 jaar'   
     - de regeling 'Extra uitkering bij aanschaf nieuwe vaartuig'   
     - de regeling 'Lager eigen risico bij schadevrij varen'.   
     De bedoelde regelingen zijn in de voorwaarden omschreven   
     in het artikel met het onderwerp 'Schade', onderdeel   
     Schaderegeling vaartuig'. Voorts geldt in tegenstelling    
     tot het bepaalde in de voorwaarden bij de regeling         
     'Schaderegeling op basis van reparatie' dat bij vervanging 
     van onderdelen een aftrek kan worden toegepast voor             
     veronderstelde verbetering wegens 'nieuw voor oud'.    
 10 Schaderegeling inboedel  
      - Bij het vaststellen van de uitkering voor schade aan   
        of verlies van de verzekerde inboedel wordt altijd de   
        dagwaarde van de betreffende zaken in aanmerking   
        genomen.   
      - Voor schade aan tot de verzekerde inboedel behorende   
        audiovisuele- en computerapparatuur geldt € 500,00   

        als maximale uitkering 


