
Verzekeringen voor de Watersport

VlootVerzekerd
De maatwerkverzekering 
voor uw vloot

Al sinds 1903 zijn wij betrokken 
bij ondernemers
Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken is met 
meer dan 100 jaar één van de oudste én grootste 
kantoren van het Noorden. Wij beschikken over 
gedegen expertise en uitmuntende kennis van de 
markt. Ons team bestaat enkel uit specialisten; 
medewerkers die hun vak verstaan. 
Tijd en aandacht voor onze klant, zorgvuldigheid en 
doorzettingsvermogen kenmerken onze werkwijze. 
Sinds 1903 is ons motto hetzelfde gebleven: 
“We zijn er voor onze klant”.
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Vraag om advies, daar zijn wij voor
VlootVerzekerd is specifiek ontwikkeld voor 
verhuurders van pleziervaartuigen. Wilt u meer 
weten neemt u dan contact met ons op. 
Wij vertellen u graag meer over VlootVerzekerd.

Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken, meer dan 100 jaar goed in advies en vakmanschap

Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken
Douwe Egbertsplein 1, Joure
         info@kuindersma.nl 
         www.kuindersma.nl

0513 - 417 755
Pieter Paulusma

vakman in verzekeringen 

Het belang van een goede polis
“Kortsluiting veroorzaakte een zeer grote 
brandschade aan één van onze schepen. 

In nauw contact met Kuindersma en 
de expert is de schade zéér naar 

tevredenheid opgelost. Er werd rekening 
gehouden met onze wensen en belangen 

en onze inbreng werd gewaardeerd. 
Wij hebben de werkwijze van Kuindersma 

als zeer deskundig en positief ervaren.”
- Pieter Wind, eigenaar Turfskip Yachtcharter -

Een fout is zo gemaakt en dat 
kan grote gevolgen hebben

VlootVerzekerd is een 
speciaal voor verhuurboten
ontwikkelde maatwerkpolis
met complete verzekeringsdekking 
en een aantrekkelijke premie



Het voordeel van een specialist 
U verhuurt pleziervaartuigen (motorboten) en doet 
er alles aan om er voor te zorgen dat uw vloot in prima 
conditie is en blijft voor uw gasten. 

Er kan echter van alles met uw kostbare bezit gebeuren. 
Denk bijvoorbeeld aan brand, storm, diefstal, verduistering, 
aanvaring of zinken. Uw vloot verdient daarom VlootVerzekerd. 
Een uitgekiende verzekering met een uiterst scherpe premie.

Voor wie?
Heeft u geen verhuurvloot van motorboten maar bent u op een 
andere wijze actief in de watersportbranche zoals scheepsbouw, 
onderhoud of reparatie aan schepen of winterberging? 
Neem dan contact met ons op en laat u vrijblijvend adviseren. 
Ook aan u bieden we maatwerk.

Verzekering en dekking VlootVerzekerd
VlootVerzekerd biedt voor uw verhuurvloot een zéér uitgebreide verzekering. 
Onderstaande zaken gelden voor schip met toebehoren (zoals nautische apparatuur 
en gereedschappen aan boord), motor, bijboot en inboedel.

Verzekeren van een verhuurvloot is een specialisme. 
Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies 
wat hiervoor nodig is. Neem de proef op de som en 
profiteer ook van de voordelen van VlootVerzekerd.

Verzeker
uw kostbare
bezit met 
VlootVerzekerd 

Aansprakelijkheid   

Brand     

Explosie    

Directe blikseminslag   

Storm     

Diefstal en inbraak   

Transport over weg of water  

Aanvaring    

Lekvaren    

Overspanning en inductie  

Vandalisme    

Verduistering    

Vorst     

Zinken     

Blaasvorming door osmose  

Hulpverlening na schade  

Ieder ander van buiten komend onheil 

Voortstuwingsinstallatie   

Volgboot 

Waardegarantie total loss binnen 3 jaar

Tot maximaal € 5.000.000,00 per gebeurtenis

Ook als gevolg van eigen gebrek

Ook als gevolg van eigen gebrek

 

Ook als gevolg van eigen gebrek

Ook als gevolg van eigen gebrek

 

Vorst ontstaan door bevriezing

Als gevolg van een verzekerde gebeurtenis

Mits zichtbaar binnen 10 jaar na 1e tewaterlating

 

 

Tegen de hierboven genoemde gebeurtenissen verzekerd

Een op of achter het schip meegenomen volgboot 

Binnen drie jaar na aanschaf total loss 

Ongeval Dekking Voorwaarden

• Eén polis voor uw gehele vloot
• WA en Volledig casco
• Verhuur meeverzekerd
• Verduistering meeverzekerd
• Vaste premie

Onze voordelen

• Vaargebied Nederland
   (tot 12 km uit de kust)

• Inclusief Waddenzee, 
   en Zeeuwse wateren 
• Inboedel meeverzekerd
   (20% van waarde van schip)

• Laag eigen risico
• Volgboot meeverzekerd

Onze voorwaarden

Zeer tevreden 
“Al jarenlang heb ik mijn vloot verzekerd 

bij Kuindersma. Elke vraag wordt snel 
en adequaat beantwoord, regelmatig 

komt mijn contactpersoon langs om alles 
door te nemen en wijzigingen te bespreken. 

Kortom goede service, geen moeilijke 
verhalen, betrokken en recht door zee. 

Ik ben zeer tevreden.”
- Om privacy redenen anoniem -
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