Het zal je maar overkomen!
Extra toelichting bij schade op binnenwateren onder bevoegdheid
van “Waterwegen en Zeekanaal” en “nv De Scheepvaart”

1. Wat kan er gebeuren?
-

voorwerp in schroef
in aanvaring komen met voorwerp
schade door andere externe zaken
schade aan voortstuwingsinstallatie
schade tijdens doortocht sluis

2. Wat moet je zeker doen?
A. Ter plaatse onmiddellijk na de schade: aangifte van het
gebeuren aan bevoegde verantwoordelijke
waterwegbeheerder.

Hoe doe je dit op de juiste manier?
- Aangifte schadeformulier invullen in overleg met
sluiswachter + kopij aanvragen.
Let op: aangifte schadeformulier waterwegbeheerders is
enkel te verkrijgen bij de sluiswachter.
- Contactgegevens vragen van de waterwegbeheerder.
- In overleg met sluiswachter: aanstelling duiker.
- Indien mogelijk, foto’s nemen.
- Zo snel mogelijk kostenraming opvragen.
B. Schade melden aan verzekeraar:
Op verzoek van verzekeraar schadeformulier verzekeraar
invullen.
* Na ontvangst schademelding zorgt uw verzekeraar voor
een ingebrekestelling tegenover verantwoordelijke
waterwegbeheerder.
• In geval van aanvaarding van uw schadedossier, dient
men de instructies van uw verzekeraar – betreffende
expertise van de schade en schadeherstellingen – te
volgen.

3. Wat mag je niet doen?
Alle actie zonder overleg sluiswachter kan leiden tot
moeilijkheden bij afhandeling van uw dossier bij uw
verzekeraar.
- Nooit zelf duiker aanstellen zonder overleg met de
sluiswachter.
- Nooit schadeaangifte uitstellen.
- Nooit schade laten herstellen zonder akkoord verzekeraar.

4. Resultaat afhandeling.
Uiteraard is de aard van uw verzekering bepalend voor het
resultaat van de afhandeling.
A. Positieve beslissing waterwegbeheerder:
Uitbetaling schaderegeling via verzekering
waterwegbeheerder.
B. Negatieve beslissing waterwegbeheerder:
Bij verzekering “All Risk”, kan uw verzekeraar uw dossier
afwerken volgens polisvoorwaarden.
= uitkering schadevergoeding met aftrek van bedrag
vrijstelling.
Bij verzekering Rechtsbijstand DAS, mogelijkheid tot
dossieropening voor volledige recuperatie.

5. Type verzekering
- All Risk
- Wettelijke Aansprakelijkheid
- DAS rechtsbijstand

One of Europe’s Leading Boat Insurers

AMB – GJW Insurance
Als partner van één van Europa’s grootste verzekeraars voor de
watersportsector en de pleziervaart, bieden wij de meest
uitgebreide verzekeringen aan voor alle booteigenaars.
Gesteund door een uitmuntende service en een uitstekende
ervaring met het snel en eerlijk behandelen van
schadedossiers.
En niet te vergeten: zeer concurrentiële prijzen!

Twijfel niet – meer aan in onze veilige thuishaven en ga in zee
met de pionier van de maritieme verzekeringen!
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