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VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 

Begrippen 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
U: 
 
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; 
 
- de eigenaar van het vaartuig; 
 
- de personen die met toestemming van de eigenaar of de verzekeringnemer passagier, houder of bestuurder 

zijn van het verzekerde vaartuig of deelnemen aan de navigatie ervan; 
 
- de waterskiër en andere personen die over het water worden voortgetrokken door het vaartuig.  
 
Voor diegenen die beroepshalve met het vaartuig te maken hebben geldt de verzekering enkel indien zij geen 
beroep kunnen doen op hun eigen verzekering. 
 
Wij: Fidea, NV met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, H.R. Antwerpen 1479. 
 
Verzekerd vaartuig: het vaartuig dat omschreven wordt in de bijzondere voorwaarden. 

1 Omschrijving van de verzekering 

Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst, overeenkomstig het Belgisch, 
buitenlands of maritiem recht voor schadegevallen veroorzaakt door toedoen van het verzekerde vaartuig of door 
de lading ervan. 
Wij dekken dan de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels en de schade aan goederen, d.w.z. de 
beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de indirecte schade die daaruit voortvloeit, zoals gebruiks - of 
genotsderving. 

2 Uitsluitingen 

Deze verzekering geldt niet: 
 
a wanneer het verzekerde vaartuig op het ogenblik van het schadegeval: 
 
- verhuurd is, gebruikt wordt tegen vergoeding of voor een beroepsactiviteit; 
 
- deelneemt aan of oefent voor gemotoriseerde snelheidswedstrijden; 
 
- niet zeewaardig is, een vaarverbod negeert, niet voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften of een zee-

blokkade schendt; 
 
- gebruikt wordt voor een door de wet verboden doel, zoals clandestien vervoer van personen of goederen of 

verboden handel; 
 
- over land vervoerd wordt voor wat betreft het risico dat onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtuigen of van het daarbij aansluitende modelcontract. 
 
b wanneer u of de schipper:  
 
- het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan medeplichtig bent; 
 
- het schadegeval veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik 

van andere producten dan alcoholische dranken; 
 
- het vaartuig bestuurt zonder te voldoen aan de openbare reglementen van het land waar het schadegeval zich 

heeft voorgedaan. 
 
c Wij zijn evenmin vergoeding verschuldigd voor: 
 
- schade aan het vaartuig en de inhoud ervan, persoonlijke bezittingen van de opvarenden inbegrepen; 
 
- schade aan gesleepte of voortgetrokken goederen tenzij deze goederen door het verzekerde vaartuig op 

sleeptouw worden genomen bij hulpverlening in nood; 
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- schade aan goederen veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing en rook ingevolge vuur of brand die ontstaan 

is of meegedeeld wordt door een gebouw waarin uw vaartuig gestald is; 
 
- milieuverontreiniging tenzij deze het gevolg is van een plotse en voor u onverwachte gebeurtenis; 
 
- de vergoedingen waartoe u als werkgever gehouden bent krachtens de arbeidsongevallenwet; 
 
- schade ingevolge oorlogsfeiten, oproer, piraterij, burgeroorlog of opeising; 
 
- schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende stralingen of radioactiviteit. 

3 Uitgesloten schadelijders 

De verzekeringnemer, de eigenaar van het vaartuig, hun gezinsleden en die van de verzekerde die aansprakelijk 
wordt gesteld, kunnen geen vergoeding krijgen op basis van deze verzekering. 

4 Onderlinge aansprakelijkheid 

Indien dit bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden, dan is de onderlinge aansprakelijkheid mee verzekerd. 
Dit betekent dat wij de bepaling "uitgesloten schadelijders" niet zullen toepassen op verzekerden of gezinsleden 
van verzekerden die als passagiers van het verzekerde vaartuig een lichamelijk letsel oplopen. Deze personen 
worden voor de toepassing van de verzekering als gewone derden beschouwd. 

5 Verzekerde bedragen 

De maximale waarborg per schadegeval bedraagt 12 500 000 EUR voor schade die voortvloeit uit lichamelijke 
letsels en 600 000 EUR voor schade aan goederen. 
 
Het verzekerde bedrag voor schade aan goederen omvat een vergoedingslimiet van 250 000 EUR voor schade 
veroorzaakt door brand en ontploffing en voor milieuverontreiniging.  
Voor schade aan goederen passen wij een franchise toe van 185 EUR per schadegeval. 

6 Waar geldt de verzekering? 

De verzekering geldt in alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren, plassen en de territoriale wateren 
binnen de omtrek bepaald door de volgende breedte- en lengtecirkels: 70° noorderbreedte, 20° noorderbreedte, 
40° oosterlengte en 30° westerlengte.  
 
De waarborg blijft echter gelden als de vaartgrenzen overschreden worden door overmacht of ingevolge hulpver-
lening aan een vaartuig in nood. 
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VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 
 

Begripsomschrijvingen 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
U:  
 
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft; 
 
- de eigenaar van het vaartuig; 
 
- de personen die met toestemming van de eigenaar of de verzekeringnemer passagier, houder of bestuurder 

zijn van het verzekerde vaartuig of deelnemen aan de navigatie ervan; 
 
- de waterskiër en andere personen die over het water worden voortgetrokken door het vaartuig. 
 
Voor diegenen die beroepshalve met het vaartuig te maken hebben, geldt de verzekering enkel indien zij geen 
beroep kunnen doen op hun eigen verzekering. 
 
Wij: Fidea, NV met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, H.R. Antwerpen 1479. 
 
Verzekerd vaartuig: het vaartuig dat omschreven wordt in de bijzondere voorwaarden. 

1 Omschrijving van de verzekering  

U kunt een beroep doen op onze rechtsbijstand in volgende situaties: 

U lijdt schade 

Hebt u schade geleden naar aanleiding van een schadegeval waarbij het verzekerde vaartuig betrokken is, dan 
behartigen wij uw belangen om deze schade terug te vorderen van de persoon die hiervoor burgerrechtelijk aan-
sprakelijk is buiten overeenkomst. 
 
Wij vergoeden zelf de schade die u geleden hebt, als blijkt dat u met deze waarborg geen vergoeding kunt 
bekomen omdat de aansprakelijke persoon insolvabel is of omdat hij zich kan beroepen op de 
aansprakelijkheidsbegrenzing uit het maritiem recht. Deze vergoeding is slechts verschuldigd in de mate dat geen 
enkele andere instelling de schade kan ten laste nemen. 
 
Als uw bloed- of aanverwanten schade lijden door uw overlijden of lichamelijk letsel, kunnen ook zij een beroep 
doen op deze waarborg om deze schade terug te vorderen. 

U wordt verdacht van een misdrijf 

Wij verdedigen u tijdens het gerechtelijk onderzoek en voor de onderzoeks - en strafgerechten wanneer u 
vervolgd wordt naar aanleiding van een onopzettelijke inbreuk met het verzekerde vaartuig op de maritieme 
wetten en vaarreglementen.  
 
Wij verdedigen u eveneens indien u vervolgd wordt voor een onopzettelijk misdrijf naar aanleiding van een 
schadegeval waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis geldt. Wordt u tevens aangehouden en 
stelt de overheid uw vrijlating afhankelijk van een borgsom, dan verlenen wij onze persoonlijke borg of schieten 
wij de kosten voor van de strafrechtelijke borgtocht. 

U veroorzaakt schade 

Als wij uw strafrechtelijke verdediging ten laste nemen, dan verdedigen wij u ook tegen de burgerlijke partijstelling 
als in de aansprakelijkheidsverzekering van deze polis voorbehoud wordt gemaakt om het schadegeval te betalen 
omwille van een zware fout of een andere tekortkoming die u zou begaan hebben. 

2 Verzekerde prestaties 

Wij streven in de mate van het mogelijke een minnelijke regeling na. 
Wij informeren u over uw rechten en de manier waarop u deze kunt afdwingen. Wij helpen u alle gegevens 
(bewijzen, attesten, getuigenverklaringen) te verzamelen en gelasten de nodige onderzoeken om uw belangen 
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optimaal te behartigen. Wij staan u bij in de procedure voor de rechtbank. 
De kosten en erelonen die wij in deze verzekering ten laste nemen, hebben betrekking op: 
 
- de kosten die wij zelf maken om een minnelijke regeling na te streven en om uw belangen te verdedigen; 
 
- de kosten en erelonen die verschuldigd zijn aan advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen; 
 
- de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure; 
 
- de noodzakelijke reis - en verblijfkosten wanneer in het kader van de gerechtelijke procedure uw aanwezigheid 

in het buitenland vereist is; 
 
- de kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel; 
 
- de kosten voor het eventueel indienen van een genadeverzoek of een aanvraag tot eerherstel in geval van 

een strafrechtelijke veroordeling. 
 
Wij betalen geen boeten of minnelijke schikkingen. 

3 Verzekerde bedragen 

De verzekerde erelonen en kosten, alsmede het voorschot op de strafrechtelijke borgtocht, betalen wij tot 
maximaal 40 000 EUR. Bij het bepalen van dit bedrag wordt er geen rekening gehouden met onze eigen 
beheerskosten.  
 
De vergoeding voor insolventie bedraagt maximaal 12 500 EUR. 
 
De verzekerde bedragen gelden per geval en voor alle begunstigden samen. 
Volstaan de verzekerde bedragen niet, dan hebt u de voorrang op de andere begunstigden. 

4 Beperkingen en uitsluitingen 

Op grond van de relatie tussen de betrokken partijen 

Om belangenconflicten te vermijden, treden wij niet op tegen een persoon die een beroep kan doen op deze 
verzekering, tenzij de verzekeringnemer (of zijn rechtsopvolger in geval van overlijden) hiervoor zijn toelating 
geeft of de schade daadwerkelijk kan afgewenteld worden op een andere aansprakelijkheidsverzekering dan die 
in deze polis. 

Op grond van de aard van het geschil 

a Wij zijn geen rechtsbijstand verschuldigd wanneer het verzekerde vaartuig op het ogenblik van het 
schadegeval: 

 
- verhuurd is, gebruikt wordt tegen vergoeding of voor een beroepsactiviteit; 
 
- deelneemt aan of oefent voor gemotoriseerde snelheidswedstrijden; 
 
- een zeeblokkade schendt of een vaarverbod negeert; 
 
- vervoerd wordt over land voor wat betreft het risico dat onder toepassing valt van de verplichte aansprakelijk-

heidsverzekering inzake motorrijtuigen of van het daarbij aansluitende modelcontract. 
 
b Wij zijn geen rechtsbijstand verschuldigd voor geschillen die verband houden met: 
 
- clandestien vervoer van personen of goederen en inbreuken op de reglementering inzake douane en accijn-

zen; 
 
- de terugvordering van financiële verliezen die niet voortvloeien uit een lichamelijk letsel of zaakschade 

waarvoor wij dekking verlenen; 
 
- vorderingen op basis van de arbeidsongevallenwet; 
 
- piraterij, oproer, opeising en (burger)oorlog; 
 
- kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen, tenzij u hieraan werd blootgesteld ingevolge een me-

dische behandeling. 
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5 Waarborg in de tijd 

Deze rechtsbijstand geldt voor geschillen die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de verzekering. 
 
Wij verlenen geen rechtsbijstand voor het geschil waarvan wij aantonen dat u bij de aanvang van de verzekering 
wist of redelijkerwijze diende te weten dat het zou ontstaan. 
 
Het is derhalve vereist dat ook het schadegeval of het misdrijf dat aanleiding geeft tot onze tussenkomst, zich 
heeft voorgedaan binnen de geldigheidsduur van de verzekering. 

6 Territoriale geldigheid 

Deze verzekering geldt in alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren, plassen en de territoriale 
wateren binnen de omtrek bepaald door de volgende breedte- en lengtecirkels: 70° noorderbreedte, 
20° noorderbreedte, 40° oosterlengte en 30° westerlengte. 
De waarborg blijft echter gelden als de vaartgrenzen overschreden worden door overmacht of ingevolge hulpver-
lening aan een vaartuig in nood. 

7 Vrije keuze van advocaat en deskundige 

U beschikt over de vrije keuze van een advocaat, een deskundige of van iedere andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft krachtens de toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te 
behartigen, telkens: 
 
- er moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure; 
 
- er zich met ons een belangenconflict voordoet; wij zullen u verwittigen van zodra zich een dergelijk conflict 

voordoet. 
 
U bent volledig vrij in uw contacten met deze personen, maar u moet ons wel op de hoogte houden van de 
evolutie van het geschil. 
 
Wenst u de behandeling van het dossier aan de aangestelde advocaat te onttrekken en aan een andere advocaat 
toe te vertrouwen, dan betalen wij de kosten en erelonen van de nieuwe advocaat indien u ons vooraf hebt 
aangetoond dat er gegronde redenen bestaan voor deze vervanging. 

8 Arbitrage 

Indien u het niet met ons eens bent over de gedragslijn die gevolgd zal worden voor de regeling van het 
verzekerde geschil, dan hebt u het recht om een advocaat van uw keuze te raadplegen na de bekendmaking van 
ons standpunt of van onze weigering om uw stelling te volgen.  Deze raadpleging doet geen afbreuk aan uw recht 
om een rechtsvordering in te stellen. 
 
Bevestigt de geraadpleegde advocaat uw stelling, dan verlenen wij waarborg en betalen wij u de kosten en 
erelonen van de raadpleging terug. 
 
Bevestigt de advocaat ons standpunt, dan betalen wij de kosten en erelonen van de raadpleging voor de helft 
terug. 
 
Wanneer u tegen het advies van deze advocaat in, toch op eigen kosten een procedure begint en een beter 
resultaat bekomt dan wij voorspelden, dan verlenen wij opnieuw waarborg en betalen wij u alle verzekerde kosten 
en erelonen terug, met inbegrip van de kosten en erelonen van de raadpleging.   
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VERZEKERING TEGEN VERLIES, BESCHADIGING EN DIEFSTAL 
 

Begrippen 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
U:  
 
de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in België heeft. 
 
Wij:  
 
Fidea, NV met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, H.R. Antwerpen 1479. 
 
Verzekerd vaartuig:  
 
- het vaartuig dat omschreven is in de bijzondere voorwaarden met inbegrip van de romp, de motoren, de 

scheepstoebehoren en de bijhorende volgboot; 
 
- indien vermeld in de bijzondere voorwaarden omvat het verzekerd vaartuig ook de trailer, d.w.z. de 

omschreven aanhangwagen die gebruikt wordt voor het vervoer van het verzekerde vaartuig. 

1 Omschrijving van de verzekering 

U hebt de keuze uit volgende verzekeringen. Welke verzekering u koos, wordt vermeld in de bijzondere voor-
waarden. 

Volledige cascoverzekering  

Deze verzekering dekt het verlies en de averij van het verzekerde vaartuig veroorzaakt door de volgende gebeur-
tenissen: 
 
- ongevallen tijdens de vaart zoals schipbreuk, stranding of aanvaring met vaste of vlottende voorwerpen; 
 
- ongevallen ingevolge het verblijf op het water zoals schade door storm, vloedgolf en andere van buitenaf ko-

mende onheilen; 
 
- ongevallen tijdens het vervoer over het land met inbegrip van het laden en lossen; 
 
- vandalisme, aanslagen, sabotage en andere kwaadwillige beschadigingen; 
 
- diefstal of poging tot diefstal; 
 
- brand en ontploffing met inbegrip van de blussingswerken. 

‘Totaal Verlies’- verzekering 

Deze verzekering verleent waarborg voor dezelfde gebeurtenissen als de volledige cascoverzekering, maar komt 
enkel tussen in geval van totaal verlies van het verzekerde vaartuig. 
 
Er is een totaal verlies: 
 
- als het verzekerde vaartuig een zodanige averij heeft opgelopen dat herstelling technisch onverantwoord is; 
 
- als het gestolen vaartuig 30 dagen na de aangifte niet teruggevonden is of indien u binnen deze termijn niet 

op de hoogte werd gebracht van het vinden van het vaartuig.  
 
Indien aangeduid in de bijzondere voorwaarden, wordt deze verzekering uitgebreid tot de beschadiging van het 
verzekerde vaartuig door brand en ontploffing zonder dat er sprake is van totaal verlies. 

Inboedelverzekering 

Deze verzekering dekt het verlies en de beschadiging van de inboedel die zich aan boord bevindt voor zover de 
schade voortvloeit uit een gedekt schadegeval aan het verzekerde vaartuig. 
Daarnaast dekken wij ook het verlies en de beschadiging van de inboedel aan boord als gevolg van een diefstal 
(of poging tot) met braak in het vaartuig of met geweld op de persoon. 
Onder inboedel verstaan wij de voorwerpen die zich aan boord bevinden voor het persoonlijk gebruik van de 
opvarenden met uitsluiting van geld en waardepapieren. 
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Het maximum verzekerde bedrag per voorwerp is beperkt tot 500 EUR. Voor de toepassing van dit bedrag 
beschouwen wij alle samenstellende delen van eenzelfde voorwerp als één enkel voorwerp (bv. fotoapparatuur, 
ski-, duik- of surfuitrusting). 
 
Indien u het vaartuig gedurende meer dan drie opeenvolgende dagen niet gebruikt, dient u waardevolle 
voorwerpen zoals sieraden, uurwerken, brillen, camera's, visgerei en sportuitrustingen uit het vaartuig te halen. 
Leeft u deze preventiemaatregel niet na, dan is een eventuele diefstal van deze voorwerpen niet verzekerd. 

2 Uitsluitingen 

Deze verzekering geldt niet: 
 
a wanneer het verzekerde vaartuig op het ogenblik van het schadegeval: 
 
- verhuurd is, gebruikt wordt tegen vergoeding of voor een beroepsactiviteit; 
 
- deelneemt aan of oefent voor gemotoriseerde snelheidswedstrijden; 
 
- niet zeewaardig is, een vaarverbod negeert, niet voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften of een zee-

blokkade schendt; 
 
- gebruikt wordt voor een door de wet verboden doel, zoals clandestien vervoer van personen of goederen of 

verboden handel. 
 
b wanneer u of de schipper:  
 
- het schadegeval opzettelijk veroorzaakt of hieraan medeplichtig bent; 
 
- het schadegeval veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik 

van andere producten dan alcoholis che dranken; 
 
- het vaartuig bestuurt zonder te voldoen aan de openbare reglementen van het land waar het schadegeval zich 

heeft voorgedaan. 
 
c Wij zijn evenmin vergoeding verschuldigd voor: 
 
- krassen of vlekken zonder structurele beschadiging van het vaartuig; 
 
- schade ingevolge uitdroging van de romp of andere geleidelijk werkende invloeden; 
 
- schade die bestaat uit slijtage of een eigen gebrek; de gevolgschade is enkel uitgesloten als u verzuimd hebt 

om het gebrekkige of aan sleet onderhevige deel tijdig te vervangen of te herstellen; 
 
- het losraken van buitenboordmotoren; 
 
- diefstal van buitenboordmotoren die niet uitgerust zijn met een deugdelijke diefstalbeveiliging of die niet in een 

behoorlijk gesloten ruimte zijn opgeborgen; 
 
- diefstal door de gezinsleden van de verzekeringnemer of eigenaar van het vaartuig of door hun aangestelden 

in de uitoefening van hun functie in dienst van het vaartuig; 
 
- onrechtstreekse schade (zoals genotsderving), waardevermindering na herstelling, intresten; 
 
- schade ingevolge oorlogsfeiten, oproer, piraterij, burgeroorlog of opeising; 
 
- schade die verband houdt met kernreacties, ioniserende stralingen of radioactiviteit. 

3 Te verzekeren waarde 

U moet voor het omschreven vaartuig de nieuwwaarde meedelen. Dit is de cataloguswaarde van het vaartuig in 
nieuwe staat, d.w.z. de door de bouwer of invoerder vastgestelde verkoopprijs in België op het ogenblik dat het 
vaartuig voor het eerst in de vaart is gebracht, met inbegrip van de waarde van de oorspronkelijke toebehoren 
waarmee het vaartuig is uitgerust, zoals vermeld op de originele aankoopfactuur. 
 
Voor de inboedel en voor de trailer moet u de aankoopprijs in nieuwe staat opgeven.  

4 Vergoeding van de schade 

Onze prestaties verschillen naargelang het verzekerde vaartuig beschadigd werd of totaal verloren is. 
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Regeling bij totaal verlies 

Bij totaal verlies betalen wij de werkelijke waarde, dit is de waarde van het vaartuig op het ogenblik van het 
schadegeval rekening houdend met de ouderdom, de staat, de ondergane herstellingen en bijzondere 
eigenschappen. 
Van dit bedrag wordt de geschatte restwaarde in mindering gebracht. Deze vermindering wordt niet toegepast als 
u afstand doet van het wrak. 
Wij kunnen echter niet verplicht worden een afstand te aanvaarden. 
Mits voorlegging van de aankoopfactuur van een vervangend vaartuig zullen wij de BTW verschuldigd voor dit 
vaartuig terugbetalen. 

Regeling bij gedeeltelijke schade 

Bij herstelling betalen we de herstellingskosten met als maximum de vergoeding die wij verschuldigd zijn bij een 
totaal verlies zonder wrakafstand.  
Voor aan sleet onderhevige wisselstukken of onderdelen zoals zeilen en takelwerk passen wij een aftrek toe 
wegens slijtage. Deze aftrek gebeurt enkel op de prijs van deze stukken en niet op de uurlonen om deze te 
plaatsen. 
Mits voorlegging van de herstellingsfactuur betalen wij ook de niet-terugvorderbare BTW terug. 

Evenredigheidsbeginsel 

Indien de opgegeven waarde van het vaartuig of de trailer die in de bijzondere voorwaarden is opgenomen kleiner 
is dan de op te geven waarde, geldt het evenredigheidsbeginsel. Dit betekent dat de verschuldigde vergoeding 
verminderd wordt in verhouding tot de onderverzekering. 
Het evenredigheidsbeginsel geldt niet voor de inboedel die verzekerd wordt op eerste risico.  

Vaststelling van de schade 

De schade wordt tegensprekelijk vastgesteld. 
Bij onenigheid over de omvang van de schade, wordt in onderling overleg een derde deskundige aangesteld die 
beslist. De kosten en erelonen van de derde des kundige worden door beide partijen, ieder voor de helft, 
gedragen. 
In plaats van de voormelde procedure hebben beide partijen het recht om op eigen kosten de aanwijzing van de 
derde deskundige of de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechtbank. 

Vergoedingstermijnen 

Wij betalen de vergoeding binnen dertig dagen na sluiting van de expertise en voorzover er geen enkele 
betwisting bestaat over de verschuldigde vergoeding. 
 
Bij diefstal zullen wij de vergoeding betalen zodra een termijn van 30 dagen verstreken is. Worden de gestolen 
goederen na betaling van de vergoeding teruggevonden, dan kunt u het gestolen goed terugnemen en de 
vergoeding, eventueel verminderd met de herstellingskosten, terugbetalen of u kunt de goederen aan ons afstaan 
en de vergoeding behouden. 

Afstand van verhaal  

Wij kunnen de uitgekeerde vergoeding verhalen op de personen die aansprakelijk zijn voor het schadegeval. 
 
Behalve in geval van opzet, doen wij echter afstand van verhaal op: 
 
- uzelf, de personen die bij u inwonen, het huispersoneel en uw bloed- en aanverwanten in de rechte lijn; 
 
- de eigenaar van het vaartuig en op de personen die niet beroepshalve en met de toelating van de eigenaar of 

van uzelf passagier, houder of bestuurder zijn van het vaartuig of die deelnemen aan de navigatie ervan; 
 
- de waterskiër en andere personen die over het water worden voortgetrokken door het verzekerde vaartuig. 
 
De afstand van verhaal geldt niet in de mate dat de aansprakelijke persoon de schade daadwerkelijk kan 
afwentelen op een aansprakelijkheidsverzekering. 
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5 Waar geldt de verzekering? 

De verzekering geldt binnen de territoriale zone vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
De territoriale zones zijn de volgende: 
 
zone 1 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren, plassen en de territoriale wateren van België, 
Nederland en Luxemburg tot max. 100 mijl buiten de kust. 
 
zone 2 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren, plassen en de territoriale wateren van Europa tot 
max. 100 mijl buiten de kust, met uitsluiting van de Middellandse Zee en de zee ten noorden van 60° NB. 
 
zone 3 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwateren, plassen en de territoriale wateren binnen de 
omtrek bepaald door de volgende breedte- en lengtecirkels: 70° noorderbreedte, 20° noorderbreedte, 
40° oosterlengte en 30° westerlengte.  
 
De waarborg blijft echter gelden als de vaartgrenzen overschreden worden door overmacht of ingevolge hulpver-
lening aan een vaartuig in nood. 



 
 

FIDEA-BIJSTAND VOOR 
PLEZIERVAARTUIG 

Begrippen 

In deze verzekering wordt verstaan onder: 
 
U:  
 
- de verzekeringnemer zolang hij zijn hoofdverblijf in 

België heeft; 
 
- alle opvarenden die hun woonplaats hebben in België 

en buiten elk beroepsverband gratis meevaren. 
 
Wij: Fidea, NV met maatschappelijke zetel in België, Van 
Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069. 
 
U kunt ons 24 uur op 24 bereiken via de telefoonnummers: 
 
- 0800 964 64 (gratis nummer binnenland); 
 
- 32 16 24 24 24 (vanuit het buitenland). 

Omschrijving van de bijstand 

U kunt een beroep doen op deze verzekering in de 
volgende noodsituaties: 

1 Schipbreuk of stranding van het vaartuig  

Wij betalen de kosten om het verzekerde vaartuig op te 
sporen als dit in nood verkeert en terug aan wal te brengen 
indien het vaartuig zelf de vaart niet kan vervolgen door 
averij of door ziekte of ongeval van de schipper. Is het 
vaartuig gestrand, dan betalen wij ook de kosten om het 
weer vlot te maken, dit alles tot max. 2 500 EUR. 
 
Bij schipbreuk betalen wij de opruimings- en bergings-
kosten als de bevoegde overheid het lichten van het wrak 
verplicht stelt en u deze verplichting niet kunt ontlopen door 
afstand te doen van het wrak. Onze tussenkomst bedraagt 
hiervoor maximaal 12 500 EUR. 

2 Opsporen, redden en repatriëren  
 van de opvarenden 

Wij betalen het geheel van de volgende kosten tot een be-
drag van 2 500 EUR: 
 
- de kosten om u op te sporen en te redden als u in een 

levensbedreigende situatie bent terechtgekomen door 
ongeval of ziekte of door averij van het vaartuig; 

 
- de kosten van overbrenging naar het meest aangewe-

zen ziekenhuis en de kosten van geneeskundige ver-
zorging en verblijf in dat ziekenhuis. 

 
Indien uw medische toestand dit vereist zorgen wij voor de 
repatriëring. De kosten van repatriëring worden onbeperkt 
ten laste genomen voor zover de organisatie via ons ver-
loopt. 
 
Overlijdt u, dan betalen wij berging van het stoffelijk over-
schot, de kosten van behandeling post mortem en van de 
lijkkist tot een bedrag van 1 000 EUR. Wij zorgen voor de 
overbrenging van het stoffelijk overschot naar België. 

3 Bijstand bij een geïmmobiliseerd vaartuig 

Is het verzekerd vaartuig geïmmobiliseerd door averij of 
door een panne, dan betalen wij telkens tot een bedrag van 
maximaal 500 EUR: 
 
- de kosten om de onderdelen die nodig zijn voor de goe-

de werking van het vaartuig op te sturen indien deze on-
derdelen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn en voor zover 
ze beschikbaar zijn in België. De prijs van de te herstel-
len onderdelen is te uwen laste; 

 



 
 

- de kosten voor het slepen naar de dichtstbijzijnde plaats 
waar herstelling mogelijk is; 

 
- indien het vaartuig niet te herstellen is, dan betalen wij 

de ligdagen tot op het ogenblik van vernietiging en de 
vernietigingskosten. 

4 Terugkeer naar België 

Wanneer u onderweg bent met het vaartuig als enig ver-
voermiddel, dan zorgen wij voor uw terugreis naar uw 
woonplaats in België wanneer uw vaartuig gestolen wordt 
of wanneer uw schipper niet meer in staat is om te varen 
door ongeval of ziekte zonder dat een andere opvarende 
hem kan vervangen. 
 
Vervolgens betalen wij de terugreis van een persoon om 
het vaartuig op te halen en dit tot een bedrag van 
1 000 EUR. In afwachting van de ophaling van het vaartuig 
nemen wij ook ligdagen ten laste tot een bedrag van 
500 EUR. 
U kunt op deze waarborg ook een beroep doen voor het op-
halen van het gestolen vaartuig dat werd teruggevonden 
terwijl u niet meer ter plaatse was. 

Niet-verzekerde gevallen 

Wij zijn geen tussenkomst verschuldigd: 
 
- wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het 

ogenblik van de gebeurtenis zelf of wanneer de 
terugkeer naar België niet door ons of met ons akkoord 
werd uitgevoerd; 

 
- voor verwikkelingen bij zwangerschap na de 6de maand 

en voor bevallingskosten; 
 
- voor reeds bestaande ziekten tenzij er zich tijdens de 

reis een abnormale en onverwachte verergering 
voordoet; 

 
- voor gevallen en gebeurtenissen die te wijten zijn aan:  
 -   opzet van uwentwege;  
 -   het deelnemen aan of oefenen voor gemotoriseerde 

snelheidswedstrijden;  
 -   oorlogsfeiten of oproer;  
 -   kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen;  
 -   aardbevingen en vulkanische uitbarstingen; 
 
- voor kosten naar aanleiding van het stranden ingevolge 

de normale werking van getijden; 
 
- voor kosten naar aanleiding van het stranden of zinken 

ingevolge een oorzaak die niet gedekt is in de verzeke-
ring tegen verlies, beschadiging en diefstal van deze 
polis. 

 

De financiële prestaties die wij verlenen, zijn steeds beperkt 
tot de onvoorziene en bijkomende uitgaven, d.w.z. de kos-
ten die u niet zou hebben gemaakt mocht de gebeurtenis 
waarvoor bijstand werd gevraagd, zich niet hebben voorge-
daan. Wanneer wij zelf voor uw vervoer hebben gezorgd 
dan moet u de niet-gebruikte vervoerbewijzen afstaan. 

Waar geldt de verzekering? 

De verzekering geldt binnen de territoriale zone vermeld in 
de bijzondere voorwaarden. 
 
De territoriale zones zijn de volgende: 
 
zone 1 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwa-
teren, plassen en de territoriale wateren van België, 
Nederland en Luxemburg tot max. 100 mijl buiten de kust. 
 
zone 2 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwa-
teren, plassen en de territoriale wateren van Europa tot 
max. 100 mijl buiten de kust, met uitsluiting van de 
Middellandse Zee en de zee ten noorden van 60° NB. 
 
zone 3 Alle voor de pleziervaart toegankelijke binnenwa-
teren, plassen en de territoriale wateren binnen de omtrek 
bepaald door de volgende breedte- en lengtecirkels: 70° 
noorderbreedte, 20° noorderbreedte, 40° oosterlengte en 
30° westerlengte.  
 
De waarborg blijft echter gelden als de vaartgrenzen over-
schreden worden door overmacht of ingevolge hulpverle-
ning aan een vaartuig in nood. 
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BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHADEREGELING 

a Wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de waarborg van deze polis geldt, dan dient u (en 
desgevallend ook de begunstigde) een aantal verplichtingen in acht te nemen zodat wij de overeengekomen 
prestaties  kunnen leveren. 
 
b Zo wordt van u verwacht dat u: 
 
- alle redelijke maatregelen neemt om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken; 
 
- in geval van diefstal zo vlug mogelijk klacht neerlegt bij de bevoegde overheid; 
 
- binnen tien dagen na het schadegeval hiervan aangifte doet; 
 
- alle inlichtingen verstrekt die wij vragen in verband met het schadegeval en de vereiste medewerking verleent, 

zodat het schadegeval vlot geregeld kan worden; 
 
- persoonlijk voor de rechtbank verschijnt indien dat nodig is en alle rechtsplegingshandelingen stelt die wij 

nuttig achten; 
 
- geen handelingen stelt waardoor ons wettelijke recht beperkt wordt om de gedane betalingen terug te 

vorderen van de aansprakelijke derde; 
 
- geen aansprakelijkheid erkent en geen afstand doet van verhaal, niets betaalt of overeenkomt om te betalen 

in de gevallen waarin deze polis uw aansprakelijkheid dekt; het louter erkennen van de feiten of het 
verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp wordt niet beschouwd als  een erkennen van 
aansprakelijkheid. 

 
c Het niet-naleven van een voornoemde verplichting geeft ons het recht om de verzekerde prestaties te 
verminderen of terug te vorderen ten belope van het nadeel dat wij door uw verzuim geleden hebben. 
Het niet-naleven van een termijn kan echter niet als een verzuim ingeroepen worden indien u de gevraagde 
melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk was, gedaan hebt. 
 
Wij kunnen de waarborg weigeren indien u met bedrieglijk opzet gehandeld hebt. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE POLIS 
 

1 Mededelingen 

De polis werd opgesteld op basis van inlichtingen die u ons verstrekt hebt. 
Wanneer tijdens de duur van de verzekeringen de waarderingselementen die vermeld zijn in de bijzondere voor-
waarden wijzigen, dan moet u dit meedelen indien door deze wijziging het risico dat het verzekerde voorval zich 
voordoet, blijvend en aanzienlijk verminderd of verzwaard is. 

2 Gevolgen bij een onjuist meegedeeld of een gewijzigd risico 

Zodra wij vernemen dat het werkelijke risico niet overeenstemt met het risico zoals dat meegedeeld werd, doen 
wij binnen een maand een voorstel om de polis aan te passen aan het werkelijke risico vanaf de dag waarop wij 
hiervan kennis kregen. Gaat het om een risicoverzwaring die zich voorgedaan heeft ti jdens de duur van de 
verzekering, dan heeft de aanpassing terugwerkende kracht tot op de dag  van de verzwaring. 
Het staat u vrij om het voorstel tot aanpassing al dan niet te aanvaarden. 
 
Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de opzegging van de polis van kracht wordt, dan 
zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen indien het u niet kan verweten worden dat u uw 
mededelingsplicht niet nagekomen bent. 
Kan dit u wel verweten worden, dan mogen wij de verzekerde prestatie beperken volgens de verhouding die 
bestaat tussen de betaalde premie en de premie die betaald had moeten worden indien wij naar behoren ingelicht 
waren.  Als wij echter aantonen dat wij het werkelijke risico niet verzekerd zouden hebben, dan mogen wij onze 
prestatie beperken tot het terugbetalen van alle premies. 
 
De voorgaande regeling geldt niet bij bedrieglijk opzet.  In dat geval kunnen wij de wettelijke nietigheid of 
verbreking van de verzekering inroepen, prestatie weigeren en de vervallen prem ies behouden. 
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3 Begin en duur van de verzekeringen 

De verzekeringen beginnen op de datum die vermeld is in de bijzondere voorwaarden, op voorwaarde dat de 
polis ondertekend en de eerste premie betaald werd. 
 
De duur van de verzekeringen is eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
Bedraagt deze duur minder dan een jaar, dan komen de partijen overeen dat op de einddatum een nieuwe polis 
ingaat met een duur van een jaar, tenzij een van de partijen hieraan verzaakt. Deze verzaking moet ten minste 
dertig dagen voor de einddatum per aangetekende brief ter kennis gebracht worden. 
Bedraagt de duur van de verzekeringen een jaar, dan worden deze op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van een jaar, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet met een aangetekende 
brief die ten minste drie maanden voor de vervaldag op de post afgegeven is. 
 
De verzekeringen beginnen en eindigen telkens om nul uur. 

4 Einde van de verzekeringen 

Overlijden 

Bij uw overlijden blijven de rechten en verplichtingen die uit deze polis voortvloeien, bestaan ten aanzien van de 
nieuwe houders van het verzekerde belang. 
Zij zijn dan hoofdelijk en ondeelbaar tegenover ons gebonden, maar ze mogen de polis opzeggen binnen drie 
maanden en veertig dagen na het overlijden. Ook wij mogen de polis opzeggen binnen drie maanden nadat wij 
kennis kregen van het overlijden. 

Eigendomsoverdracht van het vaartuig 

Bij eigendomsoverdracht van het vaartuig eindigt de polis van rechtswege op de datum van de overdracht. 

Tussentijdse opzegging 

U kunt tussentijds opzeggen: 
 
- na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de 

weigering ervan; 
 
- bij een risicovermindering, indien u binnen een maand na de aanvraag tot premievermindering, hierover met 

ons geen akkoord bereikt. 
 
Wij mogen de verzekeringen opzeggen: 
 
- na een schadegeval, maar ten laatste een maand na de uitvoering van de verzekerde prestatie of de 

weigering ervan; 
 
- als blijkt dat het werkelijke risico zwaarder is dan het meegedeelde risico: 
 
 -   indien u het voorstel tot aanpassing van de polis weigert of niet aanvaardt binnen een maand na de ont-

vangst ervan; de opzegging moet dan gebeuren binnen vijftien dagen; 
 
 -   indien wij aantonen dat wij het werkelijke risico in geen geval verzekerd zouden hebben; de opzegging 

moet dan gebeuren binnen een maand nadat wij kennis kregen van het werkelijke risico; 
 
- bij niet-betaling van de premie of wanneer een andere contractuele verplichting niet werd nagekomen; 
 
- bij een wijziging in wetgeving, indien de verzekerde prestaties hierdoor aanzienlijk verzwaard worden. 
 
Indien een verzekering door de ene partij opgezegd wordt, dan heeft de andere partij het recht om tegen dezelfde 
datum ook andere verzekeringen uit deze polis op te zeggen. 

Vorm en uitwerking van de opzegging 

Behalve bij niet-betaling van de premie geldt voor elke opzegging de hierna omschreven regeling. 
Een opzegging wordt gedaan per aangetekende brief, door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs 
of bij deurwaardersexploot. 
De opzegging heeft dan uitwerking na het verstrijken van een termijn van een maand, in geval van een 
aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn afgifte ter post, in de andere gevallen te rekenen van 
de datum van het ontvangstbewijs of van de dag volgend op de betekening. 
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5 Premie en premiebetaling 

Betaling 

De premie, met inbegrip van de taks, is vooraf verschuldigd en is eisbaar op de vervaldag. 
Als u een premie (met taks) niet betaalt, dan manen wij u aan tot betaling. Deze ingebrekestelling gebeurt per 
aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.  De gevolgen van niet-betaling van de premie (schorsing en/of 
opzegging) worden in de ingebrekestelling vermeld. 

Tariefverhoging 

Als wij ons tarief verhogen, mogen wij de premie aanpassen vanaf de eerstvolgende premievervaldag, maar u 
mag de verzekering opzeggen tegen die vervaldag. Deze opzegging moet gebeuren binnen dertig dagen nadat 
wij u van de verhoging op de hoogte gebracht hebben. Gebeurde de kennisgeving minder dan drie maanden  voor 
de vervaldag, dan heeft de opzegging uitwerking op de daaropvolgende vervaldag. 

6 Wettelijk opgelegde bepalingen 

De inlichtingen die u ons verstrekt worden gebruikt om het ris ico te beoordelen, de polis te beheren en uit te 
voeren en een optimale dienstverlening te bieden. De personen over wie gegevens worden verzameld, hebben 
het wettelijk recht tot inzage en verbetering.   
Aanvullende inlichtingen in dit verband kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, Regentschapsstraat 61, 1000 Brussel. 
 
Klachten in verband met deze polis kunnen eveneens gericht worden aan de Controledienst voor Verzekeringen, 
Kortenberglaan 61, 1000 Brussel. 
U behoudt evenwel het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 
U kunt ook terecht bij de ombudsdienst van Fidea, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen of deze van de BVVO,  
de Meeusplantsoen 29, 1000 Brussel. 
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