Aanbouwverzekering
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Kuiper Verzekeringen Bv, schadeverzekeraar, vergunning: 12009695 (NL)

Product:

Aanbouwverzekering pleziervaartuigen

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
De aanbouwverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan het pleziervaartuig gedurende de aanbouw, verbouw of reparatie op de werf of
op de terrein als vermeld in de polis.
Extra informatie
Deze verzekering geldt niet voor bedrijfsmatige vaartuigen zoals binnenvaartschepen of vissersschepen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Materiële beschadiging gedurende de periode dat de
boot in aanbouw is, wordt verbouwd of wordt
gerepareerd.

Normale slijtage, normale corrosie.Schade door
ingebruikname en bedrijfsschade.

Extra informatie

Extra informatie

Je kan kiezen voor een polis voor een specifiek
project of voor een doorlopende polis waaronder al je
projecten vallen.

Bedrijfsschade en vertraging in de uitvoering en
oplevering valt niet onder de dekking.Voor het
volledige overzicht van de uitsluitingen, raadpleeg je
de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag
De in de polis vermelde verzekerde waarde is gelijk
aan de uiteindelijke aanneemsom of de totale kosten
van aanbouw.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

WIe is verzekerd?
Verzekerd zijn de opdrachtgever, de mede- en
onderaannemers, leveranciers en alle andere bij de
bouw of reparatie betrokken partijen.
Omvang de dekking
Verzekerd is de materiële schade aan de verzekerde
zaak gedurende de aanbouw, verbouw of reparatie
op de werf en de materiele schade aan objecten die
bestemd of deel uit gaan maken van de verzekerde
zaak.
Transporten
De verzekerde zaak is verzekerd tijdens transport
tussen de in de polis vermelde locaties en
transporten over het land van aanbouw
Extra informatie
Mallen, tekeningen en dergelijke worden gezien als
materialen.

Vaart
Meeverzekerd is testen, proefvaarten en aflevering
van het vaartuig.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid op grond van aanvaring is
meeverzekerd.

Is op het moment van de schade de schade ook
verzekerd op een andere polis, dan zal deze polis
alleen aanvullend zijn en dekking verlenen voor het
eventuele meerdere.
Eigen risico
Voor het van toepassing zijnde eigen risico verwijzen
wij u naar het eigen risico dat in je polis is
opgenomen of neem conact met ons op.
Verzekerde termijn
Het risico vangt aan op de in de polis vermelde dag
en eindigt op de einddatum vermeld in de polis of als
dit eerder is op de dag waarop het schip wordt
overgedragen aan de opdrachtgever.

Averij Grosse en Hulpverlening
Meeverzekerd is de vergoeding voor het
scheepsaandeel in hulploon, bergingskosten en/of
averij grosse verminderd met eventuele
onderverzekering.

Waar ben ik gedekt?
Deze verzekering is van kracht in Nederland, België en Luxemburg.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als de verzekering wordt aangevraagd, dan zullen de vragen die gesteld worden eerlijk beantwoord moeten worden. Bij een schade
moet zoveel mogelijk gedaan worden om schade te voorkomen en te beperken. Geef wijzigingen in uw situatie of die van het
verzekerde risico zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
Afhankelijk van de gekozen type Aanbouwverzekering geldt een daarbij behorende wijze van premiebetaling. Wordt gekozen voor
een betaling per maand, dan is automatsiche incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint te lopen op de datum die op het polisblad staat. Wordt de premie niet op tijd betaald? Dan kunnen wij de
verzekering stop zetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan schriftelijk of via onze website.
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