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Gestolen boot teruggevonden
bij nieuwe samenwerking tussen
CED Watersport en EMN Forensic
In de CED Schadebarometer van augustus 2015 meldde CED
Watersport dat diefstal van pleziervaartuigen leidt tot hoge
schadebedragen. Hierop inspelend gaven de experts van CED
in het artikel ‘Wees dieven te slim af!’ in de YachtFocus van
november 2015 een aantal tips om diefstal te voorkomen. Maar
wat kan CED Watersport voor u betekenen als het vaartuig
desondanks toch gestolen wordt? Onder redactie van CED Watersport
Sinds enkele maanden werkt CED
Watersport samen met EMN Forensic.
Voor deze samenwerking zijn er nieuwe
producten ontwikkeld die bij (partiële)
diefstal van vaartuigen en/of motoren
kunnen worden ingezet. De EMN Forensic
heeft hiermee extra tools voor onderzoek
en CED Watersport is daarbij de leidende
partij bij de schadevaststelling. Eind 2015
heeft dit tot een eerste resultaat geleid.

Gestolen sloep in de media

In de nacht van woensdag 16 op
donderdag 17 december 2015 werd
er een sloep gestolen in de buurt van
Vreeland, in het noordwesten van de
provincie Utrecht. Direct werd de hulp
van EMN Forensic ingeschakeld. De
diefstalonderzoeker van EMN Forensic
maakte de diefstal publiekelijk bekend
en plaatste een melding van de diefstal
op de website www.stolenboats.nl, een
online register van gestolen boten en
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buitenboordmotoren. Daarnaast zette hij
deze melding op diverse Social Media en
werden alle jachthavens, sluiswachters,
havenmeesters en reparatiebedrijven in
Nederland uit het bestand aangeschreven
om uit te kijken naar de herkenbare sloep.

Watersporter herkent de
sloep

Op woensdagmorgen 23 december
2015 kreeg CED Watersport een positief
bericht van een havenmeester van de
verenigingshaven
Weesperhaven
in
Amsterdam: één van de leden had het
vaartuig herkend naar aanleiding van een
bericht op Twitter. De diefstalonderzoeker
ging ter plaatse en schakelde in overleg met
de opdrachtgever de Politie Amsterdam
in. De sloep werd geïdentificeerd en toen
bleek dat het om de gezochte, gestolen
boot ging werd het voertuig in beslag
genomen en vervolgens versleept naar
de bewaarhaven van Waternet.

Terug naar de eigenaar

Een dag voor Kerst, op 24 december
2015, nam de Officier van Justitie het
besluit dat de sloep in originele staat teruggegeven moest worden aan de rechtmatige eigenaar. Er was echter nog één
aandachtspunt: de boot was door dediefstal licht beschadigd. Een onafhankelijk expert van CED Watersport werd ingeschakeld en stelde de geringe schade
aan de boot vast. Het vaartuig is over
water getransporteerd naar de schadehersteller en de schade is inmiddels naar
tevredenheid van de eigenaar hersteld.
De betrokken partijen zijn zeer tevreden
over dit eerste resultaat van de intensieve
samenwerking en meerdere verzekeraars, volmachten en tussenpersonen
hebben interesse getoond in de succesvolle dienst.
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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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