Toeristische Kano Bond Nederland
Uittreksel uit de verzekeringsvoorwaarden van de TKBN Kanoverzekering.
onderwerp
Verzekerden
Verzekerd object
Verzekerd bedrag

Dekking

Dekkingsgebied toervaren
en varen op zee

Wildwater
Brandingvaren
Repatriëring

Eigen risico
Uitsluitingen

Diefstalbeveiliging

Schademelding
Altijd beschikbaar hebben
Schademeldingen en
vragen m.b.t. schadeafhandeling uitsluitend
via:

Omschrijving
Uitsluitend leden van de TKBN, voor zover in de ledenadministratie van de
TKBN opgenomen.
Kano en standaard uitrusting (peddel, spatzeil en drijfvermogen)
I 0 tot max. 1.275
premie € 14
II 1.276 tot max. 2.270
premie € 20
III 2.271 tot max. 3.630
premie € 45
IV 3.631 tot max. 5.600
premie € 67
De premie loopt ongeacht de ingangsdatum
van 1 januari tot 31 december
Kano en -uitrusting. Hulp, bergloon & opruimingskosten, bewaking, vervoer
en rechtsbijstand. Tijdens gebruik, vervoer, verblijf en slepen. Ook bij van
buiten komend onheil.
Bij totaal verlies houdt een nieuwe kano in de eerste 3 jaar de opgegeven
verzekerde aanschafwaarde, daarna geldt de dagwaarde. Per gebeurtenis
geldt een eigen risico, behalve bij totaal verlies in de eerste 3 jaar. In dat
laatste geval wordt maximaal de opgegeven verzekerde waarde vergoed.
De binnenwateren van Europa. 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.
Alleen WW1 en WW2 is verzekerd.
Niet verzekerd.
De met toestemming van de verzekeraar gemaakte noodzakelijke
transportkosten van de kano naar Nederland, indien het motorvoertuig of
trailer, welke als vervoermiddel fungeerde, ten gevolge van een ongeval in
het buitenland- binnen het dekkingsgebied (!) – verloren is gegaan of
zodanig is beschadigd dat het niet meer als vervoermiddel kan fungeren,
zijn mede onder de dekking begrepen.
€ 50,- per object en per gebeurtenis, op nautische apparatuur € 100,-.
Opzet, molest, atoomreacties. Slijtage en of osmose. Wedstrijden.
Wettelijke aansprakelijkheid. Verhuur, vervoer van personen tegen betaling.
Niet nakomen van uit deze verzekering voortvloeiende verplichtingen bij
schade en onvoldoende zorg en onderhoud. Dat wil zeggen: schade
voortvloeiende uit of mogelijk geworden door de verzekerde te verwijten
onvoldoende zorg en onderhoud.
De kano moet binnenshuis in een deugdelijk afgesloten loods, schuur of
garage e.d. liggen. Buitenshuis dient de kano tegen diefstal te zijn beveiligd
als de kano onbeheerd is achtergelaten. De vereiste beveiliging moet een
verankering zijn die minimaal bestaat uit een kabel met hard- stalen kern
van minimaal 10 mm plus een deugdelijk hangslot. De verankering moet
deugdelijk aan een vaststaand voorwerp zijn verbonden.
De gedupeerde is verplicht, na schade, zo spoedig mogelijk – in ieder geval
voor reparatie - de TKBN van de schade in kennis te zenden, waarna per
omgaande een schadeformulier wordt toegezonden.
* Gedateerde en gespecificeerde aankoopnota (bij nieuw aankoop).
* Bij verlies en diefstal: kopie aangifte Politie.
* Bij ongeval: getuigenverklaringen of namen en adressen getuigen.
Toeristische Kano Bond Nederland
Per:
- E-mail: info@tkbn.nl
- Post: Servicepunt TKBN, p/a Bosfazant 1, 3435 SM Nieuwegein
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Aan dit uittreksel kunnen geen rechten worden ontleend.

