
TVM binnenvaartverzekering

Stel, door een inschattingsfout vaart een schipper tegen een brug, waardoor zowel het 

schip als de brug beschadigd raken. Of een drijvende boomstam draait in de schroef, 

waardoor er een blad afbreekt. Wat nu? Met de TVM binnenvaartverzekering verzekert 

u schade waar een schipper mee te maken kan krijgen. Zowel materiële schade aan het 

eigen schip als letselschade bij de schipper, een bemanningslid of een derde, maar ook 

materiële schade aan derden waarvoor de schipper aansprakelijk gesteld kan worden. 
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Voor wie is de binnenvaartverzekering?

Bedrijven werkzaam in de binnenvaart met eigen schepen.

Voorwaarde: 

➡ Verzekeringsnemer heeft domicilie in België, G.H. Luxemburg, 

Nederland of Duitsland. 

➡ Schipper beschikt over geldig vaarbewijs.

Wat is verzekerd?

STANDAARDPAKKET

Aanvaringsaansprakelijkheid

➡ Voor materiële schade die men met zijn schip toebrengt aan 

anderen.

➡ Standaardlimiet tot de maximaal verzekerde som van de casco 

polis. Het exces is gedekt op de P&I verzekering.

➡ Onder andere niet verzekerd onder 

aanvaringsaansprakelijkheid: schade door alcohol- of 

druggebruik en schade door een bijboot die sneller dan 70 

km/u kan varen.

Casco (= ’Omnium’)

➡ Verzekering geldt voor schade:

 • aan het schip 

 • aan de voortstuwingsinstallatie, de bijboot en toebehoren 

zoals elektronische apparatuur

 • aan de hoofdmotor of keerkoppeling (‘motordekking’)

➡ Als de schade het gevolg is van eigen gebrek, maar ook als 

de schade van buitenaf onverwacht optreedt, zoals bij storm, 

onweer, brand, diefstal, aanvaring en vandalisme.

➡ Onder andere niet verzekerd onder casco: schade aan de lading 

van het vaartuig, wanneer de schipper te veel alcohol genuttigd 

heeft, door normale slijtage.

➡ Formule: keuze tussen taxatiewaarde of marktwaarde.

Ongevallenverzekering Opvarenden

➡ We gaan er niet vanuit, maar een ongeval is soms snel gebeurd. 

Dan is het goed om deze dekking te sluiten voor de gevolgen van 

overlijden of blijvende invaliditeit. Naast de schipper zijn ook alle 

opvarenden verzekerd.

➡ Maximale vergoeding: bij overlijden € 50.000,00 en bij blijvende 

invaliditeit € 100.000,00.

➡ Automatisch inbegrepen in de cascopremie.

UITBREIDINGEN

Protection & Indemnity (P&I)

➡  Binnen de grenzen van deze verzekering, dekking voor meerdere 

soorten schade waarvoor de binnenvaartschipper aansprakelijk is: 

• Zoals overlijden of lichamelijk letsel van bemanning en 

derden, maar ook waterverontreiniging en schade aan de 

lading die wordt vervoerd.

 • Als bij een aanvaring de schade aan de andere partij hoger 

is dan de verzekerde waarde van het eigen schip, vergoedt 

deze verzekering de meerkosten (excedent aanvaring).

 • Stremmingsdekking: in bepaalde gevallen geeft de 

verzekering een vergoeding in geval van vertraging door 

stremming van het vaarwater. Ook dekking voor indirecte 

schade indien het gevolg van een ongeval of aanvaring.

TVM scheepvaart 24/7:   
    +31 (0)528 292 777
In geval van nood (maar geen pechverhelping) 
is TVM scheepvaart 24/7 bereikbaar.

📞



 • Doorvervoerdekking: als een schipper zijn reis niet 

kan afmaken door schade, krijgt hij onder bepaalde 

voorwaarden de extra kosten voor doorvervoer van 

de lading vergoed.

➡ Maximale vergoeding: 100 miljoen euro voor droge 

lading en tot 1 miljard euro voor motortankschepen.

➡ De P&I-verzekering is geen eigen TVM-product, 

maar wordt collectief ondergebracht bij een externe 

verzekeraar via TVM intermediair (toegelaten onder  

KvK.nr. 04037611).

➡ Wat is niet verzekerd? Onder andere: opzettelijk 

veroorzaakte schade (of door bewuste roekeloosheid), 

schade door alcohol- of druggebruik en schade door 

onvoldoende onderhoud / zorg.

Dekking Hoofdmotor

➡ Een uitbreiding op de standaardmotordekking.

➡ Schade aan de hoofdmotor of keerkoppeling is 

verzekerd via de cascoverzekering. Die keert een 

percentage van het schadebedrag uit, afhankelijk van 

verschillende factoren. Met deze dekking wordt het 

resterende schadebedrag ook vergoed.

Rechtsbijstand

➡ Rechtsbijstand in geval van een juridisch geschil over 

bijvoorbeeld vrachtafrekeningen, overeenkomsten 

voor aan-/verkoop of motorinbouw en strafrechtelijke 

vervolging voor scheepvaartovertredingen.

➡ Maximale vergoeding: € 50.000,00.

Bedrijfsaansprakelijkheid

➡ Voor schade die de schipper of zijn medewerkers 

veroorzaken bij anderen tijdens de werkuren en als 

gevolg van de bedrijfsactiviteiten, alsook voor schade 

waar de werkgever wettelijk aansprakelijk voor is.

➡ Deze verzekering is via TVM intermediair ondergebracht 

bij hierin gespecialiseerde verzekeraars.

Meer weten of wenst u een offerte?

Als makelaar kunt u rechtstreeks contact opnemen met  

TVM scheepvaart via binnenvaart@tvm.be of telefonisch via  

+32 (0)3 285 90 10.

Bereikbaarheid

Hoe maakt  

 
het verschil?

www.tvm.be

Kwalitatieve service

Samen zoeken  
naar oplossingen

Solide partner

Gespecialiseerde
verzekerings-
voorwaarden
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Extra kenmerken van de 
binnenvaartverzekering?

➡ Mogelijkheid tot 30% no-claimkorting.

➡ Ruime reparatietermijn.

➡ Geen inleggeld.

➡ Vrije keuze van expert.

➡ Het bedrag van het eigen risico is 

afhankelijk van meerdere factoren  

(m.n. soort vaartuig, tonnage, verzekerde 

som en motorvermogen).

➡ Wat is niet verzekerd? Onder andere: 

schade ontstaan door een ander gebruik 

van het vaartuig dan overeengekomen, 

fraude, atoomkernreacties, 

inbeslagname door de overheid.

Extra informatie

➡ Voor meer informatie over de 

binnenvaartverzekering, raadpleeg de 

productkaart en algemene voorwaarden 

op www.tvm.be. 

➡ De TVM binnenvaartverzekering is 

een Nederlands product van TVM 

verzekeringen dat op de Belgische 

markt wordt aangeboden vanuit 

vrije dienstverlening waarvoor TVM 

beschikt over de vereiste vergunning. 

Zo vinden acceptatie, polisopmaak 

en schadebehandeling in Nederland 

plaats. TVM Belgium vervult een 

ondersteunende rol als bijkantoor.

➡ Elk probleem met betrekking tot de 

verzekering kan gemeld worden bij  

het TVM klachtenloket (Postbus 130,  

NL-7900 AC Hoogeveen, e-mail  

klachtenloket@tvm.nl,  

tel +31 (0)528 29 29 99). Wanneer 

u hier geen voldoening bekomt, 

dan kunt u zich wenden tot het 

Nederlandse Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl.
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Disclaimer:
De informatie in deze fiche is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is een verkorte en vereenvoudigde weergave van  
de informatie uit de algemene voorwaarden. Het is verboden om delen hieruit te kopiëren of te veranderen. Gebruik van deze inhoud is  
verboden tenzij TVM Belgium eerst toestemming verleend heeft. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via info@tvm.be. Uit deze commerciële 
fiche kunnen geen rechten verworven worden. Voor meer informatie over dit product kunt u de productkaart en de algemene  
voorwaarden consulteren op www.tvm.be.
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