
Verschillenoverzicht Aansprakelijkheidsverzekering voor 
watersportbedrijven DL - NN Zekerheid op Maat 

Het onderstaande verschillenoverzicht geeft een indicatie van de verschillen tussen producten uit ons oude en nieuwe 
productassortiment. Alle verschillen en de volledige omschrijving van de rubrieken vindt u in de polisvoorwaarden onder het 
overzicht. De polisvoorwaarden blijven leidend. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan dit verschillenoverzicht. 

Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat incl. dekking voor 

watersportbedrijven 

Wegam Is Wegam meeverzekerd? Dit is een optionele dekking bij het 

maatwerkproduct die op de polis staat als 

hij is meeverzekerd. 

Er is een optionele dekking 

Werknemersschade beschikbaar. Geen 

WEGAM. 

Wegam Is er dekking voor 

aansprakelijkheid van de 

werkgever voor schade die 

een werknemer oploopt bij 

het besturen van (of als 

passagier van) een 

motorrijtuig waarvan 

verzekeringnemer eigenaar of 

houder is? 

Ja Nee, hiervoor kan verzekeringnemer een 

SVI dekking sluiten bij de WA-verzekering 

van het betreffende motorrijtuig. 

Dekkingsgebied Wat is het dekkingsgebied 

voor schades anders dan 

tijdens zakenreizen? 

Nederland Europa 

Wereld (exc. VS/Canada) voor indirecte 

export 



Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat incl. dekking voor 

watersportbedrijven 

Narisico Is het narisico standaard 

meeverzekerd? 

Standaard maximaal 1 jaar dekking bij 

beeindiging door ons; 

Standaard maximaal 3 jaar dekking bij 

beeindiging wegens beeindiging van de 

beroeps-/bedrijfsactiviteiten. 

Dekking bij beeindiging door ons of bij 

beeindiging wegens beeindiging van de 

beroeps-/bedrijfsactiviteiten nader overeen 

te komen. 

Wijzigingen in 

bedrijf 

Welke veranderingen moet de 

klant direct aan ons melden? 

- verandering van de rechtsvorm 

waarbinnen het verzekerde beroep op 

bedrijf wordt uitgeoefend 

- levering en/of behandeling van andere 

zaken dan in de polis is vermeld 

- het oprichten van vestigingen buiten 

Nederland 

- verandering van de bedrijfsactiviteiten die 

op de polis staan vermeld 

- verandering van de rechtsvorm 

waarbinnen het verzekerde beroep of bedrijf 

wordt uitgeoefend 

- het 

verkopen/behandelen/installeren/monteren 

van andere zaken dan op de polis vermeld 

- het in loondienst nemen van werknemers 

in geval de klant is verzekerd als zzp'er. 

Uitsluiting opzicht Bepaling: Uitsluiting bij 

schade tijdens 

werkzaamheden bij derden 

("buiten het eigen bedrijf") 

geldt ook voor (die delen van) 

zaken die doelbewust zijn 

gebruikt als hulpmiddel om 

de werkzaamheden uit te 

voeren. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 



Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat incl. dekking voor 

watersportbedrijven 

Uitsluiting 

motorrijtuigen 

Bepaling: De insluiting 

laden/lossen geldt niet voor 

schade door gevaarlijke 

stoffen. Hiervoor sluit de 

verzekerde een Wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen (WAM) af. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 

Uitsluiting 

motorrijtuigen 

Bepaling: Bij de insluiting 

schade met of door een 

ontkoppelde aanhanger maakt 

het niet uit of de aanhanger al 

dan niet is voorzien van een 

mover. 

Niet opgenomen Wel opgenomen 

Opzegtermijn eerste 

verzekeringstermijn. 

Wat is de opzegtermijn van 

de klant bij opzegging aan het 

eind van de eerste 

verzekeringstermijn? 

2 maanden 1 maand 

Actualisatie 

maatregelen 

Wat zijn de maatregelen als 

de klant niet reageert op 

actualisatieverzoeken? 

Recht om de geldende premie met een 

toeslag van 50% te verhogen. 

Recht om de geldende premie met een 

toeslag 25% te verhogen. 

Eigen 

ongekentekende 

motorrijtuigen 

Is de aansprakelijk voor 

schade met of door eigen 

ongekentekende 

Ja, als voor die optie gekozen is staat op de 

polis dat Rubriek F verzekerd is. 

Niet mogelijk. Sluit hiervoor een 

werkmaterieelverzekering. 



Dekking Onderwerp Delta Lloyd Zekerheid op Maat incl. dekking voor 

watersportbedrijven 

motorrijtuigen optioneel mee 

te verzekeren? 

Haven- en 

werfreglement 

Zijn bij de verboden 

werkzaamheden tijdens 

stalling ook werkzaamheden 

met hete lucht als föhnen 

opgenomen? 

Föhnen niet specifiek benoemd hoewel we 

dit wel onder brandgevaarlijk werk 

verstaan. 

Wel opgenomen 

Uitsluiting Snelle 

motorvaartuigen 

(Rubriek E) 

Wanneer geldt de uitsluiting 

'Snelle motorvaartuigen'? 

De uitsluiting geldt als: - tijdens het varen 

niet ten minste een persoon van 18 jaar of 

ouder aan boord aanwezig is die 

verantwoordelijk is voor de wijze van 

varen. 

De uitsluiting geldt als: 

- er tijdens het varen niet ten minste één 

persoon van achttien jaar of ouder aan 

boord was, die verantwoordelijk was voor 

de manier van varen; of 

- er meer snelheid werd gemaakt dan 

wettelijk is toegestaan; of 

- het vaartuig bestuurd werd door iemand 

die geen vaarbewijs had. 

No-claim korting Is er no-claim korting? 30% no-claim korting Geen no-claim korting 

 


