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WA-verzekering  
(Wettelijke Aansprakelijkheid)
De bootverzekering heeft standaard een 
WA-verzekering. Dit houdt in dat u bent verze-
kerd als u met uw boot schade toebrengt aan 
anderen. Tot een bedrag van € 5 miljoen bent  
u verzekerd.

Uitbreiding verzekering
Wilt u uw verzekering uitbreiden? Dat kan met 
een dekking voor diefstal of beschadiging.

 Diefstal
Hiermee verzekert u diefstal, inbraak of poging 
tot diefstal of inbraak van uw boot of onder-
delen van uw boot. Voor een eventueel mee-
verzekerde volgboot of trailer geldt dezelfde 
dekking. 

  Beschadiging
 Met deze dekking bent u verzekerd voor 
beschadigingen aan uw boot bijvoorbeeld 
als gevolg van brand, ontploffing, storm of 
een aanvaring. Heeft u uw volgboot of trailer 
meeverzekerd dan geldt dezelfde dekking.

Inboedel
Heeft u uw verzekering uitgebreid met een dek-
king voor diefstal of beschadiging? Dan is uw 
inboedel standaard meeverzekerd tot een be-
drag van 20% van de verzekerde waarde van de 
boot. Onder de inboedel valt bijvoorbeeld een 
TV, gasflessen, radio of keukenspullen. Spullen 
zoals fotoapparatuur, computers, telefoons, 
bankpasjes of reisbagage zijn niet verzekerd.

Uw boot inclusief eventuele motor, accessoires en nautische 
apparatuur kunt u verzekeren met de bootverzekering.  
Heeft u een volgboot of trailer? Dan kunt u die eenvoudig 
meeverzekeren. 

Wat kunt u  
verzekeren?

Opzegservice
Heeft u al een bootverzekering bij 
een andere verzekeringsmaatschap-
pij? Geen probleem, kiest u voor de 
Univé Bootverzekering dan regelen 
wij de opzegging van uw huidige 
verzekering.
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 Pechhulp boot
Als u in Nederland pech krijgt, kunt u gebruik 
maken van Pechhulp boot. Een monteur komt 
naar u toe om u ter plekke maximaal een uur te 
helpen zodat u weer verder kunt varen. Even-
tuele kosten voor materialen zijn voor uw eigen 
rekening.
Deze dekking is geldig op alle binnenwateren in 
Nederland, maar niet de Waddeneilanden.

 Ongevallendekking
U bent samen met de andere passagiers 
verzekerd van een uitkering als er na een 
ongeval sprake is van invaliditeit of overlijden. 
De verzekerde bedragen zijn maximaal 
€ 25.000 bij overlijden en € 75.000 bij blijvende 
invaliditeit. De bedragen gelden per persoon.

 Rechtshulp
Raken u en/of uw passagier(s) met uw boot 
 betrokken bij een juridisch conflict, bijvoorbeeld 
door een ongeval of een probleem met de 
werf?  Met de dekking Rechtshulp bent u in die 
gevallen ver zekerd van deskundige juridische 
bijstand.

Eigen risico
Standaard is uw eigen risico bij de bootverze-
kering € 100 per schade. U kunt er ook voor 
kiezen om uw eigen risico te verlagen naar € 0 
of te verhogen tot € 250. Uw premie van de 
 verzekering wordt hierop aangepast.

Vergoedingsregeling
Standaard verzekeren wij de vervangingswaar-
de, dit is de waarde waarvoor u een vergelijkba-
re boot kunt kopen. 

U kunt er ook voor kiezen om de nieuwwaarde 
of de aanschafwaarde te verzekeren. U verze-
kert dan de waarde op de aankoopnota van uw 
boot. Bij diefstal of total loss keren wij dan die 
waarde uit. Deze waarde geldt totdat de boot 3 
jaar oud is of tot het moment dat de boot 3 jaar 
in uw bezit is. Bewaar de aankoopnota van uw 
boot goed.

Waar kunt u nog meer uit kiezen?
Uw verzekering kunt u met nog meer aanvullende dekkingen uitbreiden. U bepaalt 
zelf welke aanvullende dekkingen u aan uw bootverzekering toevoegt.

Vrij te  
kiezen  
eigen risico

Heeft u al een rechtsbijstands- of 
ongevallenverzekering? Dan hoeft u 
geen Ongevallendekking of dekking 
voor Rechtshulp mee te verzekeren.
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Drie vaargebieden
Vaart u niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland? Bij deze verzekering 
kunt u kiezen om u te verzekeren in Nederland of in Europa. U heeft keuze uit 3 
vaargebieden. De premie wordt afgestemd op uw keuze. 

Vaargebieden
Uw boot en/of uw boottrailer is in deze gebie-
den ook verzekerd als deze niet in het water 
ligt, zoals tijdens vervoer. Maar ook in Neder-
land tijdens het verblijf in de winterberging.

Nederland
• Alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
• Op zee tot 5 zeemijl uit de Nederlandse kust.

Europa
• Alle rivieren en binnenwateren in Europa 

(ook Nederland);
• Op zee tot 10 zeemijl uit de kust van de Euro-

pese landen (ook Nederland).
In de landen Turkije, Rusland en IJsland bent u 
niet verzekerd.

Europa en Europese zeeën beperkt
• Alle rivieren en binnenwateren in Europa 

(ook Nederland);
• Op zee tot 10 zeemijl uit de kust van de Euro-

pese landen (ook Nederland);
• Op zee van 1 april tot 1 oktober binnen de 

volgende grenzen:
• 45 graden Noorderbreedte
• 63 graden Noorderbreedte
• 15 graden Westerlengte
• 25 graden Oosterlengte

In de landen Turkije, Rusland en IJsland bent u 
niet verzekerd.

Premie
Op unive.nl/bootverzekering kunt 
u de premie berekenen. Of uw 
bootverzekering afsluiten. Wilt u 
 liever persoonlijk advies, neem dan 
 contact op met de Univé-winkel bij 
u in de buurt.



Vaargebied Europa en Europese zeeën beperkt
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10% Pakketkorting
Wanneer u meerdere soorten verzekeringen 
afsluit bij Univé, krijgt u tot wel 10% korting 
op uw totale premie. Daarnaast profiteert 
u natuurlijk van het gemak van al uw 
verzekeringen onder één dak. Lees er meer 
over op unive.nl/pakketkorting.

Korting voor schadevrij varen
Hoe langer u zonder schade vaart, hoe  
hoger uw no-claim korting op uw premie.  
Deze korting kan oplopen tot maar liefst 40%.

Voordelen
Met de Univé Bootverzekering profiteert u van 
de volgende voordelen:
• WA standaard verzekerd tot € 5.000.000
•  Diefstal en/of beschadiging mee te  

verzekeren
• Uw no-claimkorting kan oplopen tot 40%

•  Keuze uit diverse aanvullende dekkingen 
zoals Pechhulp boot, Ongevallendekking  
en Rechtshulp

• Vrij te kiezen eigen risico
• Geen poliskosten

Dichtbij
Misschien weet u al precies wat u wilt en regelt 
u alles via unive.nl. Maar soms is het lastig om 
te bepalen welke verzekeringen voor u geschikt 
zijn. Dan helpen onze adviseurs u graag. Zij 
nemen de tijd om uw persoonlijke situatie in 
kaart te brengen en verschillende oplossingen 
met u te bespreken. Dat kan telefonisch via 
0592 349 350 of gewoon aan tafel, op één van 
onze vestigingen. Op unive.nl/contact vindt u 
een vestiging bij u in de buurt.

Daar plukt ú 
de vruchten 
van



De zekerheid 
van elkaar 
helpen

Deze brochure geeft een globale indruk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u precies weten welke 
schades Univé verzekert en op welke vergoedingen u kunt rekenen? Lees dan de polisvoorwaarden.

In een tijd waarin veel verandert, biedt Coöperatie Univé de zekerheid van elkaar 
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder 
andere de Univé App. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, schade te 
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren 
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven. Wij zijn Univé, wij zijn 
van onze leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar plukt ú de vruchten van. 
Lees er meer over op unive.nl.

Contact
Univé

Postbus 15

9400 AA  Assen 

unive.nl 

Klantenservice

0592 349 350

unive.nl/klantenservice

Alarmcentrale

Direct hulp • 24/7 bereikbaar

+31 592 348 112


