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De verzekerden: 

 

1. U als verzekeringsnemer.  
2. Uw gezinsleden. Dit zijn alle personen die met u in gezinsverband samenwonen,  uw 

kinderen die om studie-, arbeids- of gezondheidsredenen tijdelijk op een ander adres wonen 
en uw niet inwonende minderjarige kinderen. 

3. De eigenaar van het vaartuig en de boottrailer.  
4. De gebrevetteerde stuurlui, de bemanningsleden en de houder van het vaartuig.  
5. De kosteloos vervoerde opvarenden.  

Uw erfgenamen zijn ook verzekerd, maar alleen als erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun 
persoonlijke schade.  

Alle andere (rechts)personen zijn derden. 

Het toepassingsgebied: De gewaarborgde conflictsituaties moeten te maken hebben met het gebruik van het vaartuig en 
de boottrailer. 

Het verzekerde vaartuig: Het vaartuig omschreven op het polisblad. De boottrailer en de uitrusting, waaronder de bijboot 
tot een maximaal motorvermogen van 20 pk (14,70 kW) zijn ook verzekerd. 

De waarborggrens: Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel ziet u 
welke de waarborggrens is van de verschillende waarborgen. 

De wachttijd: Dit is de periode waarin schadegevallen nog niet gedekt zijn.  Voor sommige waarborgen moet 
een termijn doorlopen worden voordat er tussenkomst is (zie waarborgtabel).  

De drempel: Voor sommige waarborgen is er een drempel van toepassing (zie waarborgtabel). Dit betekent 
dat u van ons geen terugbetaling kan krijgen van de verzekerde kosten, als uw oorspronkelijke 
schade-eis of deze van de derde minder is dan de drempel.  

Het waarborggebied: Het verzekerde vaargebied strekt zich uit tot de Middellandse zee en de zeeën grenzend aan 
Europa.  

Waarborgtabel: 

 

Deze tabel geeft een opsomming van de gewaarborgde conflicten. Conflicten die niet vermeld 
worden, zijn nooit verzekerd. Een concreet conflict wordt altijd geregeld volgens de bepalingen 
van de meest specifieke waarborg van het getroffen risico.  

 
RISICO’S WAARBORG Grens in € Wachttijd        Drempel in € Gebied Definitie 

 

U en EUROMEX  Euromex waarborg  2.500 / aanleg - - België 1 

 

ALGEMEEN Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting - - - Europa 2.1 

 Insolventie 15.000 - - Europa 2.2 

 

VAARTUIG Strafrechtelijke verdediging met Salduz-bijstand 62.500 - - Europa 3.1 

 Burgerlijk verhaal op extracontractuele basis 62.500 - - Europa 3.2 
Bijstand “vaarbewijs en “administratieve” bijstand 62.500 - - Europa 3.3 
Bijstand “kapitein/stuurman” 62.500 - - Europa 3.4 
Contracten vaartuigen 62.500 - - Europa 3.5 

 
 

      

U en EUROMEX  

1. Euromex waarborg Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex: 

- als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil;  
- het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de Ombudsman van de 

verzekeringen; 
- en u definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.  

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de 
waarborggrens worden verminderd met de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN                                                                         
PLEZIERVAART             
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ALGEMEEN  (bijkomende voordelen bij een gewaarborgd schadegeval) 

2.1. Betalen vrijstelling BA 
en voorschieten kwijting 

Wij schieten voor, wanneer u ons de originele ondertekende vergoedingskwitantie bezorgt, 
die uitgaat van een verzekeraar of een schaderegelaar, gevolmachtigd door een verzekeraar.  

Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade vergoedt, betalen wij de vrijstelling, die 
nog door deze derde moet betaald worden. 

2.2. Insolventie Als een geïdentificeerde derde onvermogend blijkt te zijn, dan betalen wij u wat deze derde 
volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak moet betalen.  Deze waarborg is beperkt tot de 
gevallen van extracontractuele aansprakelijkheid bij een vaarincident.  

De waarborg is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzettelijke misdrijven, of 
gewelddaden tegen personen, goederen of vermogens.  

Wij geven wel rechtsbijstand bij het verzoek tot tussenkomst door de Commissie voor 
financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.  

VAARTUIG  

3.1 Strafrechtelijke verdediging met 
Salduz-bijstand 

Wij geven rechtsbijstand als: 

- u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor uw aanhouding kan worden 
bevolen, maar waarbij u niet betrokken bent of die u niet met opzet pleegde. Onze 
tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van de kosten en erelonen die u betaalde 
aan uw persoonlijke voorkeuradvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan 
uw 1ste verhoor. De terugbetaling bedraagt maximaal € 375.  
De terugbetaling wordt in het geval van een verdenking voor een opzettelijk misdrijf 
uitgevoerd, zodra u niet langer als verdachte wordt beschouwd omdat u de feiten niet 
heeft gepleegd. Deze vaststelling kan blijken uit alle bewijsstukken ( een beschikking van 
buitenvervolgingstelling, de motivering van een strafrechter, … ). 
In afwijking van de algemene voorwaarden ontstaat voor deze waarborg het schadegeval 
op de dag van het 1ste verhoor.  

- u moet verschijnen of vervolgd wordt voor een onderzoeksgerecht, een strafgerecht of 
een sanctionerende ambtenaar voor onopzettelijke feiten. Bij een vrijheidsberovende 
straf dienen wij ook een verzoek tot gratie in. Als u moet verschijnen wegens een 
opzettelijk misdrijf, dan worden uw verdedigingskosten vergoed op voorwaarde dat u 
definitief wordt vrijgesproken, buiten vervolging gesteld om andere gronden dan 
verjaring of procedurefout of niet gesanctioneerd door de ambtenaar.  

Onder opzettelijke feiten verstaan wij elke strafbare gedraging waarvan men weet of moet 
weten dat zij verboden is en die bewust en niet per ongeluk verricht wordt. 

U hebt geen recht op rechtsbijstand als: 

- u gedagvaard wordt als burgerlijk verantwoordelijke van uw werknemers, en de 
burgerlijke verantwoordelijkheid als werkgever niet wordt betwist; 

- u vervolgd wordt voor inbreuken op sociale wetten.  

3.2. Burgerlijk verhaal 
 op extracontractuele basis 

Wij geven rechtsbijstand bij het verhalen van uw schade, veroorzaakt door een derde met wie 
u niet in een contractuele relatie staat. Wij verhalen ook de immateriële schade. 

3.3. Bijstand “vaarbewijs” en 
“administratieve” bijstand  

Wij geven rechtsbijstand bij een geschil met een administratieve overheid betreffende een 
vaarverbod, de uitreiking, beperking of teruggave van een stuurbrevet. Wij verlenen ook 
bijstand bij een geschil in verband met de registratie, de vlaggenbrief, het certificaat van 
deugdelijkheid en de verkeersbelasting van of voor het verzekerde vaartuig. 

3.4. Bijstand “kapitein/stuurman”  
 

Wij staan u bij als kapitein of stuurman wanneer u de houder of bestuurder is van een vaartuig 
dat toebehoort aan een derde. Deze bijstand omvat het burgerlijk verhaal van uw persoonlijke 
(letsel-)schade als stuurman, de strafrechtelijke verdediging en de administratieve bijstand in 
verband met uw stuurbrevet. De waarborg wordt niet uitgebreid tot de schade van de 
vaartuigen die u niet toebehoren.  

3.5. Contracten vaartuigen  Wij geven rechtsbijstand bij een geschil bij de uitvoering van de verbintenissen van een 
overeenkomst in verband met het verzekerde vaartuig.  
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NOOIT GEWAARBORGD 

U hebt nooit rechtsbijstand voor: 

 

- de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u wordt 

veroordeeld; 

- de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het 

Openbaar Ministerie;  

- de verdediging als u vervolgd wordt voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden, of 

een poging daartoe. Dit zijn de misdrijven waarvoor in beginsel het Hof van Assisen 

bevoegd is;  

- de verdediging van de belangen van een verzekerde wanneer er een belangenconflict is 

met de verzekeringsnemer; 

- de geschillen die ontstaan doordat het vaartuig werd bestuurd door personen die niet 

beschikken over een geldig stuurbrevet wanneer dit wettelijk vereist is of door het feit 

dat het vaartuig niet tot de vaart is toegelaten. Deze beperking geldt niet ten aanzien van 

de verzekerde die niet op de hoogte is of kon zijn van deze omstandigheid; 

- de eis tegen een andere verzekerde, behalve als de schade effectief door de BA-

verzekeraar wordt ten laste genomen en de aansprakelijke verzekerde zich niet tegen de 

tussenkomst van deze verzekeraar verzet; 

- de conflicten die ontstaan bij oorlog en oproer, bij politieke of burgerlijke onlusten 

waaraan u zelf deelnam; 

- de conflicten rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door overstromingen en de 
eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen, radioactieve of ioniserende producten en 
door niet-medische stralingsbelasting. Deze beperking geldt niet voor een conflict met een 
zaakschadeverzekeraar van het vaartuig; 

- de conflicten met Euromex over de toepassing van deze polis, behalve als deze 

uitdrukkelijk vermeld zijn als verzekerd; 

- de kosten of erelonen door u betaald of waartoe u zich verbonden heeft voor de aangifte 

van het schadegeval of zonder ons akkoord, behalve als deze betrekking hebben op 

bewarende of spoedeisende maatregelen; 

- een procedure voor het Grondwettelijk Hof of een internationaal of supranationaal 

rechtscollege; 

- de conflicten die het gevolg zijn van de volgende daden van grove schuld: opzettelijke 

slagen en verwondingen, agressie, vechtpartijen, fraude, oplichting, diefstal, smokkel, 

vandalisme, het deelnemen aan of aanzetten tot verboden weddenschappen en loutere 

wanbetaling. Deze uitsluiting is niet van toepassing ten aanzien van de verzekerde die zelf 

de daad van grove schuld niet stelde, of deze buiten zijn medeweten of betrokkenheid 

werd gesteld; 

- de geschillen in verband met de uitvoering van een verkoop/koopovereenkomst wanneer 

deze een vaartuig betreft dat ouder is dan 10 jaar; 

- het verhalen van huurschade, huurgelden en gederfde commerciële inkomsten;  

- de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan u overgedragen door 

afstand van betwiste rechten of conventionele subrogatie; 

- een procedure voor het Hof van Cassatie wanneer de oorspronkelijke inzet minder       

dan € 1.250 bedraagt.  

 


