
TVM bootverzekering

Schade tijdens het varen kan iedereen 

overkomen. Wilt u zonder zorgen het water 

op en écht genieten van uw vrije tijd? Kies 

dan voor een TVM bootverzekering. Op het 

water is uw boot uitgebreid verzekerd, maar 

ook op andere momenten, zoals tijdens 

een reparatie of als uw boot in de stalling 

ligt. TVM heeft vanuit haar hoofdkantoor 

in Nederland meer dan een eeuw ervaring 

in verzekeringen voor pleziervaart. Zo kunt 

u zorgeloos van uw boot genieten. Gaat er 

iets mis? Wij doen ons uiterste best om u 

snel en goed te helpen.
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Voor wie is de bootverzekering?

Particulieren of bedrijven met: 

➡ een motorboot

➡ een zeiljacht

➡ een sloep

➡ een woonboot

➡ of overige plezierboten

Voorwaarde: 

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

Luxemburg of Duitsland. 

 

Behoren niet tot doelgroep: 

➡ Onder andere jetski’s en open catamarans

Wat is verzekerd?

Wettelijke Aansprakelijkheid (= ‘BA’)

➡ Voor schade door de boot veroorzaakt aan anderen. Dit geldt 

ook voor schade aan personen of bij milieuverontreiniging.

➡ Maximale vergoeding tot € 5.000.000,00 per gebeurtenis.

Casco (= ’Omnium’)

➡ Een ruime en kwalitatieve waarborg: verschillende 

schadeoorzaken zijn standaard verzekerd, zoals schade aan uw 

boot:

• tijdens de vaart (inclusief motor, inboedel, navigatie en 

overige toebehoren)

• door storm, bliksem, vandalisme, brand, ontploffing en 

diefstal

• als gevolg van eigen gebrek

• tijdens winterberging, transport over de weg, 

droogzetting, tewaterlating en reparatie

➡ Maar ook kosten die de schipper moet maken als er schade 

is of dreigt, zijn inbegrepen zoals hulploon, reddings- en 

bergingskosten en lichtings- en opruimingskosten.

➡ Standaard acceptatielimiet tot € 1.000.000,00. Mogelijke 

uitbreiding tot € 3.500.000,00.

➡ Formule: cataloguswaarde bij nieuwe boten en 

vervangingswaarde bij gebruikte boten.

Vaartuigenhulp

Problemen op het water? De Vaartuigenhulp is automatisch 

inbegrepen en dekt de kosten van onder andere:

➡ Vervangend schipper/bestuurder in geval van ziekte en 

ongeval

➡ Toezending van onderdelen

➡ Vervoer van de boot naar de reguliere ligplaats of 

dichtstbijzijnde herstelplaats

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

📞



Watersportrechtsbijstand

➡ Het kan eens gebeuren dat de boot betrokken 

raakt bij een gebeurtenis waardoor een geschil of 

conflict met een andere partij ontstaat. Vertrouw 

op professionele juridische hulp bij geschillen via  

TVM rechtshulp (toegelaten onder  

KvK.nr. 04062512).

➡ Maximale vergoeding gaat tot € 25.000,00.

Ongevallenverzekering Opvarenden

➡ We gaan er niet van uit, 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 € 25.000,00 en 

bij blijvende invaliditeit € 50.000,00.

➡ Lage jaarpremie bij recreatief gebruik.

 Protection & Indemnity (P&I)

➡ Dekking is bestemd voor klanten die hun boot 

charteren/verhuren aan derden.

➡ Maximale vergoeding tot 100 miljoen euro.

➡ 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).

Meer weten of wenst u een offerte?

Als makelaar kunt u eenvoudig zelf online een offerte aanvragen op www.tvm.be/pleziervaart.  

U kunt TVM scheepvaart ook rechtstreeks contacteren via pleziervaart@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



👍







Extra kenmerken van de bootverzekering?

➡ Keuze uit 4 ruime vaargebieden.

➡ Eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie 

(motor) is 25 jaar meeverzekerd.

➡ Eigen gebrek volledig verzekerd (het eigen gebrek 

zelf én de gevolgschade).

➡ Gratis 10% van de verzekerde waarde als inboedel 

meeverzekerd.

➡ Bijboot tot € 5.000 automatisch meeverzekerd.

➡ Gunstige no-claimregeling (=’bonus-malus’) met no-

claimbeschermer.

➡ Fietsen zijn verzekerd als onderdeel van de inboedel 

tot maximum € 1.000,00 per fiets.

➡ Er wordt geen bijstand verleend voor een geschil 

over een bedrag van minder dan € 125,00.

➡ Wat is niet verzekerd? Onder andere: opzettelijk 

veroorzaakte schade, pechverhelping, schade 

door alcohol- of druggebruik en schade door 

onvoldoende zorg  (zoals onvoldoende beschermen 

tegen vorst of storm en het niet goed beveiligen 

van een buitenboordmotor).

Extra informatie

➡ Voor meer informatie over de bootverzekering, 

raadpleeg de verzekeringskaart (IPID) en algemene 

voorwaarden op www.tvm.be. 

➡ De TVM bootverzekering 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, waaronder de belangrijkste kenmerken en een overzicht van waarbor-
gen en uitsluitingen, kunt u het informatiedocument over het verzekeringsproduct consulteren op www.tvm.be.

TVM Belgium  |  Berchemstadionstraat 78  |  BE-2600 Berchem  +32 (0)3 285 92 00   |  ✉ info@tvm.be   |  ⌂ www.tvm.be📞


