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Dekking: Gevolgschade door schade aan het gehuurde schip zonder schipper 

Dekkingsgebied 

De dekking van dit onderdeel is alleen van kracht  voor het vaargebied Benelux. 
Gevolgschade  

Dekking: zijn tevens verzekerd de kosten van huurderving van de verhuurder, indien schade aan het gehuurde 
schip in de huurperiode is ontstaan en de oorzaak niet gelegen is in het schip zelf, waardoor het schip de direct 
daarop volgende periode niet verhuurd kan worden. 
Vergoeding: verzekeraar vergoedt: 

1. de gederfde netto huurinkomsten van de verhuurder, voor een periode van maximaal 2 weken, volgend op de 
huurperiode waarin verzekerde schade heeft toegebracht aan het gehuurde schip, 
2. de extra kosten van (nood)reparatie tot een maximum van € 470,- per gebeurtenis, wanneer de verhuurder 
deze reparatie heeft moeten laten uitvoeren om het schip in de weken direct na de huurperiode waarin de 
beschadiging heeft plaatsgevonden, te kunnen verhuren, 
3. het sturen van een vervangende professionele schipper, om met het schip het resterende deel van het 
arrangement af te maken, respectievelijk om het schip tijdig naar de eindbestemming respectievelijk 
verhuurlocatie terug te varen, na uitval van de oorspronkelijke schipper ten gevolge van een verzekerd voorval, 
4. vervangend verblijf als het schip door een ongeval of een ander van buitenkomend onheil niet meer als verblijf 
gebruikt kan worden. 
Geldigheid naar voorval: 

Verzekeraar vergoedt de hierboven. genoemde kosten indien: 
a. verzekerde volgens de ter plaatse geldende wettelijke bepalingen aansprakelijk is voor de schade, ontstaan 
aan het gehuurde schip in de huurperiode volgens de huurovereenkomst, 
b. verhuurder door middel van een verhuurovereenkomst aantoont dat het schip in de 2 weken volgend op de 
huurperiode waarin het schip werd beschadigd, verhuurd is, 
c. schadeherstel niet kan worden uitgesteld tot een periode waarin het schip niet is verhuurd, 
d. door een noodreparatie niet kan worden voorkomen dat het schip in de verhuurperiode direct na de schade niet 
meer verhuurd kan worden. 
Verplichtingen: 

a. verzekerde dient met betrekking tot het gehuurde schip voldoende zorg in acht te nemen, 
b. verzekerde moet onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, de schade aan het gehuurde schip melden bij de 
verhuurder en bij de verzekeraar, 
c. verhuurder moet voor het uitvoeren van een noodreparatie toestemming vragen aan de verzekeraar, 
d. verzekerde dient de schade zoveel mogelijk te beperken, 
e. verzekerde en verhuurder dienen verzekeraar de mogelijkheid te bieden de schade te onderzoeken voordat 
een eventuele noodreparatie wordt uitgevoerd. 
Uitsluitingen: 

Van de verzekering is uitgesloten schade: 
a. 1. door oorlog of daarmee overeenkomende toestand of ontstaan als gevolg van onlusten, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van vuurwapens met als doel het bestaande gezag omver te werpen, 
2. door atoomkernreacties, onverschillig hoe deze ontstaan zijn, 
3. door of tijdens inbeslagneming door de overheid, 
b. die ook verzekerd is krachtens enige andere verzekering al dan niet van oudere datum of waarvoor uit hoofde 
van een andere voorziening kan worden of zou kunnen worden verkregen, 
c. ontstaan door deelneming aan wedstrijden, 
d. 1. bestaande in normale slijtage, 
2. voortvloeiend uit normale slijtage, indien het vervangen van het aan slijtage onderhevige deel aan verhuurder 
is te wijten, 
e. door geleidelijke inwerking van verontreinigde bodem, water en lucht, tenzij de geleidelijke inwerking wordt 
ingezet door een plotselinge, hevige uiting van verontreiniging en huurder de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet 
kan voorkomen, 
f. als gevolg van aan verzekerde en/of verhuurder te wijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg 
voor de verzekerde zaken, 
g. ontstaan door derden, buiten de schuld van verzekerde om, 
h. als gevolg van: 
1. brand of ontploffing, 
2. zelfontbranding en blikseminslag, 
Verder is uitgesloten: 

i. schade ontstaan terwijl het schip bestuurd werd door een persoon die, terwijl dit wel noodzakelijk was, niet in 
het bezit was van een geldig vaarbewijs, 
j. huurderving veroorzaakt door diefstal van het gehuurde schip, 



k. indien verzekerde de verplichtingen als in artikel 8.1. omschreven niet is nagekomen, tenzij ten genoegen van 
verzekeraar wordt aangetoond, dat zijn belangen hierdoor niet geschaad zijn, 
l. schade door fouten in constructie of de gebruikte materialen, die bij het gehuurde schip storingen veroorzaken, 
m. schade ontstaan, veroorzaakt of vergroot, als de schade het beoogde of zekere gevolg is van handelen of 
nalaten van de verzekerde, 
n. de waarborgsom die verzekerde bij vertrek heeft moeten betalen. 
Rechten: 

Verzekeraar heeft het recht, alvorens over te gaan tot een uitkering van noodreparatie of huurderving, in overleg 
met belanghebbenden en een onafhankelijk expert te bepalen welke maatregelen genomen moeten 
worden om de derving van huurinkomsten te beperken. 
Schaderegeling: 

a. Schadevaststelling 
Voor zover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten van noodreparatie niet in onderling overleg 
worden geregeld, zullen deze door een deskundige, te benoemen door verzekeraar, worden vastgesteld, mede 
aan de hand van de door huurder en verhuurder verstrekte gegevens en inlichtingen, 
b. Vervaltermijn 
De wettelijke regels van verjaring zijn van toepassing (7:942 Burgerlijk Wetboek). Een vordering verjaart na 6 
maanden nadat wij deze per aangetekende brief hebben afgewezen. 
 
 

Dekking: Waarborgsom 
 

Verzekerd is:  

het risico dat de verhuurder van het schip de waarborgsom niet terugbetaalt omdat de schade aan het schip is 
ontstaan. 
Uitgekeerd wordt: 

De vergoeding bedraagt nimmer meer dan € 2.500,-. Het eigen risico bedraagt 15% van de waarborgsom. 


