TKBN Kanoverzekering
Verzekerd is de kano met standaarduitrusting met een totale waarde verdeeld over vier
categorieën: tot € 1275,- tot € 2270,- tot € 3630,- of tot € 5600,-. Bij totaal verlies houdt een
nieuwe kano in de eerste drie jaar de opgegeven verzekerde aanschafwaarde, daarna geldt de
dagwaarde. Per gebeurtenis geldt een eigen risico, behalve bij totaal verlies in de eerste 3 jaar. Het
eigen risico is € 50,- per object en per gebeurtenis, op nautische apparatuur € 100,-.
Het dekkingsgebied omvat de binnenwateren van Europa, incl. W.W.-klasse II; voorts de
Middellandse Zee tot 3 mijl uit de kust van de Europese landen; het varen in de Noorse, Zweedse
en Deense fjorden, alsmede buiten het fjord tot 3 mijl uit de kust, gemeten vanuit de uiterste
landtongen van het fjord. Kustdekking op de Noordzee tot maximaal drie mijl uit de kust van
Nederland en België; deze kustdekking is uitsluitend van kracht tot een voor die dag voorspelde
maximale windkracht van 4 Bft. Brandingvaren is uitgesloten.
Dekkingsomschrijving
Verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging als gevolg van een van buiten komend onheil
alsmede eigen gebrek. Vergoeding van hulp en bergingsloon tot de maximaal verzekerde som.
Premie incl. kosten
€ 14,- voor kano's met een waarde tot €
€ 20,- voor kano's met een waarde tot €
€ 45,- voor kano's met een waarde tot €
€ 67,- voor kano's met een waarde tot €
De premie loopt ongeacht ingangsdatum

1275,2270,3630,5600,-.
van 1 januari tot 31 december (alléén voor TKBN-leden).

Aanmeldingsformulier Kanoverzekering
Naam, voorletters: .................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................
Postcode, Plaats: ....................................................................................................................
Geboortedatum: ................................................

Lidnummer: ........................... / Nieuw lid*

Gegevens van de kano
Merk: ...............................................................

Bouwjaar:.................................................

Type: ...............................................................

Serienummer: ..........................................

Kleur: ..............................................................

Bouwmateriaal: ........................................

Huidige nieuwwaarde (incl. spatzeil, peddel en drijfvermogen):
Betreft het een mutatie? Zo ja, welke kano vervalt?

€ ...................................

...............................................................

Ingangsdatum: .................................................
Ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Plaats: .............................................................

Datum: ...................................................

Handtekening:
* Zendt een aanmeldingsformulier mee.
Dit formulier zenden aan: info@tkbn.nl of via TKBN p/a Bosfazant 1, 3435 SM Nieuwegein.

