n Voor Belgische verzekerden

n Waarborgsom
Indien u als huurder van een zeil- of motorschip (zonder schipper)
aansprakelijk bent voor schade aan het schip op grond waarvan uw
gestorte waarborgsom wordt aangesproken, wordt dat gedeelte van de
waarborgsom vergoed. Op het schadebedrag wordt een eigen risico van
20% van het schadebedrag in mindering gebracht (tot max.de opgegeven
waarborgsom).

Incasso ten laste van een Belgische rekening is niet mogelijk. Voor betaling vanuit België dient u zelf zorg te dragen. De premie kunt u overmaken naar onze rekening bij de ING Bank. Het rekeningnummer
is: 65.08.88.227 (IBAN: NL07 INGB 0650888227- BIC: ING BNL 2A).
Na ontvangst van de aanmeldingskaart en de premie, zenden wij u de
polis.

NAMEN CENTRALE PERSONEN
1
2

GEBOORTEDATA

n Annuleringskosten
	Als de tocht, door een oorzaak gedekt volgens de voorwaarden,
moet worden geannuleerd, wordt de verschuldigde reissom tot
maximaal 100% vergoed. Bij afbreking van de reis vindt pro-rata
vergoeding plaats. De belangrijkste gedekte oorzaken zijn: overlijden,
ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van de verzekerde of van de
naaste familieleden in de 1e of 2e graad. Er kan gekozen worden voor een
verzekering met een schade-uitkering voor uitsluitend de persoon die annuleert
	incl.de meereizende gezinsleden (individuele dekking) of voor een groepsdekking waarbij er een schade-uitkering wordt verleend bij annulering van één
lid van het gezelschap waardoor de gehele reis geen doorgang vindt.

Zijn deze personen, hun partners, kinderen en (groot)ouders lichamelijk en
geestelijk gezond?
ja nee
Zo nee, graag toelichting

IBAN:……………………………………………………………………...
BIC:……………………………………………………………………......
Datum:…………………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………….

Aanmeldingsformulier retourneren aan:
Lodewijk Assuradeuren bv
Antwoordnummer 1921
8090 VB wezep
(postzegel niet nodig)

#

	
Ondergetekende
verzoekt Lodewijk Assuradeuren BV hem/haar
te verzekeren. Hij/zij verklaart dat de vermelde gegevens juist en
volledig zijn. Er wordt een eenmalige machtiging verleent aan Lodewijk
Assuradeuren BV om de verschuldigde premie af te schrijven.

Aanmeldingsformulier uitknippen en zonder postzegel opsturen

Indien u meer dan 2 centrale personen heeft, verzoeken wij u deze
gegevens via een aparte schriftelijke opgave aan ons door te geven.

n Eenmalige machting

Zeker varen

n Uitbreiding annulering
	
Indien
het doorgaan van een tocht in groepsverband afhankelijk is van één of
meerdere personen (centrale personen), kan dit risico worden meeverzekerd.
In dat geval wordt de vergoeding gebaseerd op de volledige reissom van de
groep. Bijvoorbeeld: het uitvallen door een gedekte oorzaak van een jubilaris.
Indien huur vaartuig met schipper, uitval van de schipper

n Aanmelding
U kunt volstaan met het invullen en inzenden van de aanmeldingskaart.
Indien de verzekering niet gelijktijdig met de boeking wordt afgesloten,
dient dit in ieder geval binnen 3 weken na de boekingsdatum te
geschieden. Als uw reis binnen 6 weken na boekingsdatum aanvangt,
dient u de verzekering direct bij boeking af te sluiten.

n Premiebetaling
	
Door
plaatsing van uw handtekening bij de eenmalige machtiging,
machtigt u Lodewijk Assuradeuren BV eenmalig het verschuldigde
premiebedrag van uw rekening af te schrijven.

Rondweg 88, 8091 XK Wezep
K.R. Poststraat 11, 8441 EL Heerenveen

recreatie@lodewijkassurantien.nl
www.lodewijkassurantien.nl

verzekeringen

sparen en vermogen

pensioenen

hypotheken

Formulier leegmaken

Aanmeldingsformulier Zeker varen

n Geneeskundige kosten

U heeft het voornemen een mooie tocht te gaan maken aan boord van een
schip. Voor deze vorm van vrijetijdsbesteding hebben wij voor u een speciale
verzekering ontwikkeld. Deze verzekering laat niets aan het toeval over.
Of u nu alleen reist of in groepsverband, de “Zeker-Varen-Verzekering” biedt
u de garantie, dat u echt onbezorgd kunt genieten. En als er iets misgaat,
bent u verzekerd van de beste hulp.

Voor personen woonachtig in Nederland
- kosten gemaakt in Nederland
- kosten gemaakt buiten Nederland

€ 1.000
kostprijs

Voor personen woonachtig buiten Nederland
- kosten gemaakt in het land waar men woonachtig is
- kosten gemaakt in het land waar met niet woonachtig is

€ 1.000
€ 25.000

Contractant:
Contactpersoon:				
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Emailadres:
Tel.nr.:
Reis geboekt bij:			
Naam vaartuig:			
Huurperiode: van
Hoogte reissom: €		

n Ongevallen

Totaal
waarvoor maximaal voor:
sieraden, horloges, brillen, contactlenzen en prothesen
foto-, film- en video-apparatuur

n Reisdocumenten
n Schade aan zaken in logiesverblijven

€

1.750

€
€

250
625

kostprijs
€

250

(eigen risico € 25 per gebeurtenis)

n Tandheelkundige kosten
n Buitengewone kosten

€

250

B. In geval van blijvende invaliditeit, maximaal
Personen van 70 jaar en ouder, maximaal

€ 30.000
€ 2.500

	
Indien
het vaartuig, waarmee de reis wordt gemaakt uitvalt door brand
en/of explosie, bestaat er recht op pro rata vergoeding van de reissom.

n Storm
	
Indien
er met het vaartuig één of meerdere dagen niet gevaren kan
	worden als gevolg van storm (waaronder te verstaan een windsterkte van
minimaal 7 Bft) bedraagt de vergoeding 75% van de dagreissom. Het
schip moet tenminste 50% van de vaartijd hebben stilgelegen tussen
9.00 uur en 18.00 uur:

n Gevolgschade
	
Indien
de verhuurder inkomsten misloopt ten gevolge van een door
	u veroorzaakte schade aan het schip, kunt u hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Deze aansprakelijkheidsclaim is gedekt tot maximaal 5
weken huurinkomstenderving.
€

50

t/m

vrouw
vrouw

Boekingsdatum:
Aantal personen:
Aantal dagen:
Hoogte waarborgsom: €

Premie

n Brand

kostprijs

Dit zijn bijvoorbeeld kosten van berging en redding
bij calamiteiten of speciaal vervoer van zieken of
gewonden. Extra reis- en verblijfkosten bij ziekte en
ongeval. Kosten van terugkeer wegens overlijden of
levensgevaar van familie.

n Telecommunicatiekosten

7.500
2.500
2.500

maak een keuze uit onderstaande dekkingen. max. 1 per rubriek
Aanmeldingsformulier uitknippen en zonder postzegel opsturen

n Reisbagage

€
€
€

#

Wat is er per deelnemer verzekerd?

A. In geval van overlijden
kinderen tot 16 jaar en personen vanaf 70 jaar
ten gevolge van ongeval met motorrijwiel

man
man

- Reisverzekering:
Aantal personen x aantal dagen x € 0,90 (Benelux):
Aantal personen x aantal dagen x € 1,15 (Europa):
- Annuleringsverzekering:
Individueel:
Groep:
Centrale personen 1 of 2:
- Annulering wegens storm Periode:
april t/m oktober Periode:
november t/m maart
- Waarborgsom/gevolgschade
Waarborgsom t/m € 1.000
Waarborgsom €1.001 t/m € 2.000

€
€

0.00
0.00

0.00

4% x reissom		
6% x reissom		

€
€

0.00

5% x reissom		

€

0.00

2,5% x reissom		
5% x reissom		

€
€

0.00

Premie: € 35		
Premie: € 50		
Poliskosten		
TOTAALPREMIE:

€
€
€
€

0.00

0.00

0.00
5.00
5.00

0513

Zeker varen

Formular mailen

