
met een jachtverzekering van Eerdmans

GENIET 
VAN DE
VRIJHEID OP 
HET WATER!



We begrijpen als geen ander dat uw boot een waardevol bezit is, waar u goed voor wilt 

zorgen. Via een jachtverzekering beperkt u de impact van bijvoorbeeld een aanvaring of 

storm. Met maar liefst 50 jaar ervaring durven we ons bij Eerdmans met recht specialist 

op het gebied van jachtverzekeringen te noemen, van kleine sloep tot groot zeiljacht. 

Onze verzekering geeft u niet alleen rust tijdens het varen, maar ook als uw boot voor 

anker ligt of gestald is voor de winter.

Vertrouw op 
een jachtverzekeraar
met veel ervaring

Altijd meeverzekerd:

     Uitgebreide cascodekking
Uw boot en motor zijn o.a. beschermd tegen 

aanvaringen, vandalisme, diefstal, brand, ontploffing, 

overspanning/inductie, storm, stranding en zinken.

   Eigen gebrek
Ondervindt u schade aan de boot zelf, bijvoorbeeld 

bij een materiaalfout of slechte kwaliteit? Dan is deze 

schade en gevolgschade standaard meeverzekerd. 

Schade door eigen gebrek aan de originele 

scheepsmotor is zelfs tot 15 jaar meeverzekerd.

   Aansprakelijkheid
Verzekerd tot € 7.500.000,- voor schades die door uw 

boot aan een ander schip/persoon toegebracht worden.

    Inboedel
Tot 30% van de verzekerde waarde gratis meeverzekerd.

 
  Volgboot
Tot € 5.000,- gratis meeverzekerd.

 Ongevallendekking 
Om u en de gasten aan boord van uw schip

te beschermen.

 Bergingskosten 

Lichting, berging en opruiming zijn meeverzekerd.

 Sleepkosten 

Is uw boot in nood en moet deze naar een veilige plek 

gebracht worden? Dan vergoeden wij de sleepkosten.

Hier mag u blind op varen:

 Direct 40% no claim korting 
Omdat wij weten dat watersporters doorgaans 

voorzichtig zijn met hun boot, ontvangt u bij ons

 al direct een no claim korting van 40%!

 Geen terugval bij schade  
Schade kan altijd voorkomen; daarom zorgen wij ervoor 

dat deze geen invloed op uw premie heeft.

 Nieuwwaardedekking  
Voor nieuwe, werfgebouwde boten en jachten kunnen 

wij de nieuwwaarde tot maximaal 110% van het 

verzekerde bedrag vastleggen voor 36 maanden.

Bij ons meeverzekerd:
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Op www.eerdmans.nl vindt u uitgebreide informatie 

over onze jachtverzekeringen, waaronder onze 

voorwaarden. Ook kunt u er heel eenvoudig direct uw 

premie berekenen of een verzekering afsluiten.

Nog vragen? Ons team van ervaren specialisten 

loodst u er graag doorheen via (0514) 56 36 55. 

Skipperservice!

Valt uw boot, de schipper of de stuurman uit? 

Dan bieden wij een uitgebreide service, variërend 

van het inzetten van een vervangende schipper 

of het opsturen van reserveonderdelen tot het 

vervoeren van uw schip of bagage. Informeer naar 

de mogelijkheden en voorwaarden.
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Premie berekenen?


