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VANCLAES | Insurance

Onbezorgd genieten waar u ook bent, dat bieden de verzekeringen van Vanclaes  
Insurance. Als enthousiast bootliefhebber heeft Vanclaes niet alleen voor uw Vanclaes 
boottrailer, maar ook voor uw droomboot de meest complete verzekering. Een 
verzekering die volledig toegespitst is op de pleziervaart en alles wat daarbij komt kijken. 

Een betrouwbare verzekering met gunstige voorwaarden specifiek op de maritieme 
markt afgestemd. Dat is Vanclaes Insurance.

Varen en transport was nog nooit zo zorgeloos.

De voordelen van Vanclaes verzekeringen:
• Premie berekening over de dagwaarde
• No-claim korting tot maar liefst 40%
• No-claim behoud bij schade door o.a. brand, storm en diefstal
• Bij uitgebreide dekking 3 jaar aanschafwaardegarantie
• Inboedel gratis verzekerd tot maximaal 40% van de verzekerde som
• Preventie en pechhulp
• Niet goed, geld terug (14 dagen)
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Drie 
verzekeringsvormen

Premie over dagwaarde
U betaalt premie over de dagwaarde van hetgeen u wilt verzekeren.

No-claimkorting
U kunt in vier jaar tijd de maximale no-claimkorting opbou-
wen die kan oplopen tot maar liefst 40%. Na slechts twee jaar 
met maximale no-claimkorting behoudt u uw korting bij de 
eerstvolgende schade.

Inboedel volgboot en trailer
Niet alleen uw vaartuig is verzekerd, ook uw inboedel is verzekerd 
( waaronder fietsen, gereedschap en sieraden). Tot maximaal 20% 
of 40% van de verzekerde som van uw vaartuig, afhankelijk van de 
gekozen dekkingsvorm.

Hoort bij uw boot een volgboot met of zonder buitenboordmotor 
of trailer? Deze zijn voor maar €10,- p/jr.  meeverzekerd, mits de 
waarde niet hoger is dan € 5000,- en de volgboot geen speedboot is. 

Diefstal en inbraak preventie
Ook buitenboordmotoren en boten op trailers zijn gemakkelijke 
en gewilde objecten voor diefstal, vooral op onbewaakte plaatsen. 
Om na  diefstal in aanmerking te komen voor schadevergoeding, 
dient u uw buitenboordmotor met een  VBV of SCM-goedgekeurd 
slot te bevestigen. Voor uw trailer en volgboot geldt, dat deze 
alleen verzekerd zijn, indien ze zijn beveiligd met een VBV of 
SCM-goedgekeurd disselslot en wielklem. Buitenboordmotoren 
die niet zijn bevestigd aan het pleziervaartuig en/of de bijboot 
moeten zijn opgeborgen in een deugdelijk afgesloten ruimte. In 
geval van diefstal moeten braaksporen aan die ruimte worden 
aangetoond.

WA - dekking  € 7.500.000,-     
            
WA + Basis Casco (inboedel gratis meeverzekerd tot  20% van de verzekerde som)

WA+ Uitgebreid Casco (inboedel gratis meeverzekerd tot  40% van de verzekerde som)
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• Basisdekking 

• Basis Casco

• Uitgebreide dekking

Drie verzekeringsvormen
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Veilig en 
verantwoord op weg Ongevallen opvarende verzekering

Deze verzekering voorziet in een eenmalige uitkering ten gevolge van 
overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden van het vaartuig. 
Bij overlijden: € 10.000,- per verzekerd persoon. Bij blijvende invaliditeit: 
Maximaal €40.000,- per verzekerd persoon en €500.000,- per gebeurtenis.

6  VANCLAES | Insurance

Veilig en verantwoord op weg

Het komt regelmatig voor dat trailers met pleziervaartuigen op onbe-
waakte en niet afgesloten terreinen worden achtergelaten. In dat geval 
zijn de trailer en het pleziervaartuig alleen verzekerd voor het risico van 
diefstal als de trailer is voorzien van een SCM-goedgekeurd disselslot én 
een SCM- goedgekeurde wielklem. Wanneer de trailer met daarop het 
pleziervaartuig tijdens een korte stop onbeheerd wordt achtergelaten, 
dient de trailer met een SCM-goedgekeurd disselslot onverbrekelijk met 
het trekkende voertuig te zijn verbonden.
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- bezoek onze website 
   www.vc-fi.com

- stuur een e-mail naar
   info@vc-fi.com

- of bel met  Vanclaes | Insurance
   +31(0)172 - 427 037  (ma-vr  09.00-17.00 uur)

Postbus 122
2400 AC,  Alphen aan den Rijn
T.  +31(0)172 - 427 037 

Vanclaes Finance & Insurance  is een handelsnaam van Heppener Verzekeringen 
& Financieringen BV, geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële 
Markten. Geregistreerd in Nederland onder nummer 12040533.

Contact

Met een “Vanclaes verzekering” vaart iedereen wel !
Zorgeloos vaarplezier dat is wat een Vanclaes verzekering u 
biedt, een product dat ruimschoots aan uw wensen voldoet.

F.  +31(0)172 - 424 195
E.   info@vc-fi.com
W. www.vc-fi.com

VANCLAES | Finance & Insurance

Wilt u zorgeloos vaarplezier?  
Voor een offerte of meer informatie


