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Wees dieven te slim af!
De onlangs gepubliceerde CED Schadebarometer liet zien dat
er ieder jaar 1.200 vaartuigen en 2.100 buitenboordmotoren
worden gestolen. Dat zijn behoorlijke aantallen. Nog verontrustender is dat slechts een fractie daarvan wordt teruggevonden:
5% van de vaartuigen en 1% van de buitenboordmotoren komt
terug bij de rechtmatige eigenaar. Wilt u onbezorgd kunnen
blijven varen, zorg dan dat u het dieven zo moeilijk mogelijk
maakt. De experts van CED Watersport weten alles over preventie en delen hun beste tips met u. Onder redactie van CED Watersport
Tips om diefstal te
voorkomen

Het aantal diefstallen van vaartuigen,
buitenboordmotoren en trailers stijgt de
laatste jaren. Toch kunt u met een paar
eenvoudige maatregelen al veel doen om
diefstal te voorkomen:
• Leg uw vaartuig zo goed mogelijk
vast aan een kabel of ketting met een
goedgekeurd slot.
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk bij
de kajuitingang.
• Zorg voor een aanvullend
elektronisch beveiligingssysteem,
bijvoorbeeld een alarmsysteem of een
vaartuigvolgsysteem.
• Stal uw vaartuig in de winter in een
veilige botenstalling.
• Als u uw vaartuig op een trailer
heeft staan, beveilig deze dan met
een passend en goedgekeurd slot,
bijvoorbeeld een koppelingsslot en/of
wielklem.
• Haal uw motor van het vaartuig of
zorg anders dat er een goedgekeurd
buitenboordmotorslot op zit.
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• Niets erin, niets eruit: neem
waardevolle spullen mee bij het
verlaten van het vaartuig.

Weet wat u heeft

Mocht uw vaartuig ondanks al uw
voorzorgsmaatregelen toch gestolen
worden, dan is het van belang dat u
aangifte doet bij de politie. U moet dan
wel een goede omschrijving kunnen
geven van uw boot. Zorg daarom dat
u de specifieke kenmerken van uw
vaartuig bij de hand heeft.
• Registreer de gegevens en kenmerken
van uw vaartuig via de app
‘bootprofiel’.
• Maak nu ook alvast goede foto’s van
uw vaartuig.
• Meld de diefstal ook bij de
Stichting VbV (Verzekeringsbureau
Voertuigcriminaliteit).

Goed verzekerd?

Watersport is populair in Nederland; op
dit moment varen er in ons land zo’n
500.000 boten rond. Maar liefst 20% van
deze vaartuigen is niet verzekerd. En als
u wel een verzekering hebt, weet u dan
ook waarvoor u verzekerd bent? Het is de
moeite waard om uw polisvoorwaarden
eens goed door te lezen: diefstal is
niet altijd standaard meeverzekerd.
Vervolgens is het verstandig om te
controleren welke eisen uw verzekeraar
stelt aan de beveiliging van uw vaartuig.
Voldoet u hier niet (voldoende) aan, dan
kan de hoogte van de eventuele uitkering
na diefstal nog wel eens tegenvallen. De
meest voorkomende voorwaarden op het
gebied van beveiligingseisen zijn:
• Vaartuigen – voorzien van een
goedgekeurd slot;

• Buitenboordmotor – voorzien van een
goedgekeurd slot;
• Trailer – voorzien van een 		
goedgekeurde wielklem en disselslot;
• Sloepen en dure vaartuigen – voorzien
van een vaartuigvolgsysteem;
• Diefstalclausule, indien het vaartuig
een vaste ligplaats heeft in een grote
stad.

Maak gebruik van de
expertise van CED
Watersport

Sinds de overname van de expertisediensten van Unigarant, dochter van ANWB,
is CED Watersport het grootste expertisebureau in Nederland op het gebied
van vaartuigen. De experts voeren conditiekeuringen en taxaties uit, maar geven
ook advies over preventie en doen onderzoek naar diefstal van vaartuigen. CED
Watersport is onderdeel van schadespecialist CED, die namens vele verzekeringsmaatschappijen schades behandelt, beoordeelt, onderzoekt en herstelt.
Kortom, CED Watersport herbergt een
bulk aan kennis waar ook u gebruik van
kunt maken!

Uitgevoerd door

European claim experts

Kijk op de website
www.ced-watersport.nl, neem
contact op via telefoonnummer
+31 10 284 34 00 of stuur uw vraag
per e-mail naar info@ced-watersport.nl.
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