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Aftrek voor verbetering
Het komt bij herstelwerkzaamheden 
soms voor dat er naast de schadeher-
stellingen ook meteen onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd of nieuwe 
uitrusting wordt geplaatst. Die worden 
door de expert uit de herstelkosten-
nota’s gehaald, zodat de verzekeraar niet 
opdraait voor het onderhoud en verbete-
ringen aan een jacht. Dit heet ‘aftrek voor 
verbetering’.

Aftrek voor slijtage
Bij een schadereparatie worden soms 
aan slijtage onderhevige onderdelen ver-
vangen door nieuwe. De expert bepaalt 
de restwaarde van deze aan slijtage on-
derhevige delen die worden vervangen. 
Bij de meeste polissen wordt uitsluitend 
de werkelijke waarde van de onderdelen 
vergoed en moet de expert de ‘aftrek 
voor slijtage’, ofwel ‘aftrek nieuw voor 
oud’ berekenen en rapporteren. Er zijn 
ook (duurdere) polissen waarbij deze 
aftrek niet altijd van toepassing is en 
deze nieuwe onderdelen volledig worden 
vergoed. Dit staat in de overeengekomen 
polis omschreven.

Aansprakelijkheidsaspecten
Als de schade aan het jacht door een 
andere partij werd veroorzaakt moet 
deze partij formeel aansprakelijk worden 
gesteld voor de gevolgen. De aanspra-
kelijkstelling wordt opgesteld door de 
jachteigenaar of diens verzekeraar. De 
tegenpartij moet in de gelegenheid 
worden gesteld de schade te beoor-
delen en stuurt vaak een eigen expert. 
De experts van beide partijen proberen 
een overeenstemming te bereiken over 
de herstelkosten. De eigen verzekeraar 
keert de schade uit aan de eigen partij, 
(in eerste instantie minus het eigen risico) 
en kan het volledige schadebedrag dan 
terugvorderen bij de verzekeraar van 
de veroorzakende partij. Ook het eigen 
risico wordt gevorderd en kan na ont-
vangst uitgekeerd worden aan de eigen 
partij. Bij aansprakelijkheid wordt de 
gedupeerde partij dus volledig schade-
loos gesteld, rekening houdend met de 
werkelijke waarde van de beschadigde 
zaken.

Wat is schade
De definitie van schade is ‘de waarde 
van een object voor een schadegebeur-
tenis, minus de waarde van een object 
na deze gebeurtenis’. Schade is het 
gevolg van een ‘onverwachte’ gebeurte-
nis. Bij een schadegebeurtenis wordt er 
van de jachteigenaar verwacht dat deze 
de schade op korte termijn meldt bij de 
verzekeraar en alles doet om grotere 
schade te vermijden. Op basis van de 
eerste informatie kan de verzekeraar 
besluiten een expert in te schakelen. 
De jachteigenaar is verplicht de schade 
aan te tonen aan de expert en deze in 
de gelegenheid te stellen de schade te 
onderzoeken.

De expert onderzoekt het beschadigde 
object en stelt op basis van zijn bevin-
dingen een eerste rapport op voor de 
verzekeraar, het zogeheten ‘voorbericht’. 
In dit voorbericht staat de oorzaak van 
de schade omschreven, alsook de scha-
deomvang en de geschatte herstelkos-
ten. Het voorbericht geeft de verzekeraar 
de gelegenheid een standpunt in te 
nemen over de dekking. Het dekkings-
standpunt is afhankelijk van de gebeur-
tenis en de soort polis die werd afgeslo-
ten. Als de schade is ontstaan door een 
niet gedekte gebeurtenis sluit de expert 
het expertisedossier.

Als er dekking is voor de schadegebeur-
tenis blijft de expert betrokken bij het 
reparatieproces. De jachteigenaar dient 
één of meerdere reparatieoffertes te laten 
opstellen die beoordeeld moeten worden 
door de expert. Soms kan de expert 
om een extra offerte vragen. De expert 
bepaalt uiteindelijk wat de reparatie de 
verzekeraar maximaal mag kosten, in 
overleg met de reparateur en de jacht-
eigenaar. De jachteigenaar beslist welk 
bedrijf de reparatie kan gaan uitvoeren 
en is altijd de opdrachtgever. Als er voor 
een duurder reparatiebedrijf wordt geko-
zen kan het zijn dat de verzekeraar het 
hogere bedrag niet volledig vergoedt en 
er moet worden bijbetaald. Dit wordt in 
redelijkheid beoordeeld door de expert. 
De expert rondt zijn werk af met een 
eindrapport aan verzekeraars inclusief 
een eindkostenopstelling.

Total loss
Herstel van een schade kan economisch 
niet verantwoord blijken te zijn, men 
spreekt dan van een ‘totaal verlies’. Een 
totaal verlies betekent dat de reparatie-
kosten hoger zijn dan de dagwaarde van 
het jacht minus de restwaarde ervan. Als 
de dagwaarde van een jacht voor een 
gebeurtenis € 100.000 was, en na de ge-
beurtenis nog maar € 30.000,- is er een 
totaal verlies als de herstelkosten hoger 
dan € 70.000,- zijn. De verzekeraar keert 
€ 70.000,- uit, en de eigenaar behoudt 
de restanten ervan met de restwaarde 
van € 30.000,- De jachteigenaar kan de 
restanten verkopen of zelf behouden, 
een expert kan in beide gevallen advise-
ren. Het vaststellen van de restwaarde 
behoort bij de taken van de expert.

Onder- of oververzekerd
Indien de ‘verzekerde waarde’ van een 
jacht niet overeenstemt met de werke-
lijke dagwaarde ervan spreekt men van 
een ‘onder’ of ‘over’ verzekering. Dit kan 
gevolgen hebben voor het uit te keren 
bedrag bij schade. De verhouding tussen 
de dagwaarde en de verzekerde waarde 
kan in diezelfde verhouding in minde-
ring worden gebracht op de uitkering. 
Het is de verantwoordelijkheid van de 
jachteigenaar dat de verzekerde waarde 
overeenstemt met de dagwaarde. Bij 
een ontstaan verschil dient de eigenaar 
daarvan melding te doen bij de verze-
keraar. Sommige verzekeraars bieden 
de mogelijkheid aan om de dagwaarde 
steeds voor een vastgestelde periode te 
laten vastleggen door een expert. In die 
periode kan er nooit discussie ontstaan 
over de dagwaarde van het jacht. 
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De polis: afwegingen bij 
de aanschaf van een jacht

Bij de aanschaf van een jacht zult u ongetwijfeld na-
denken over een verzekering. Een (WA) verzekering 
is bij jachten niet verplicht. Er zijn allerlei jachtpolis-
sen, zoals WA, WA casco basis en WA casco uitgebreid. 
De aandacht voor de polis komt vaak niet op de eerste 
plaats, je gaat er immers van uit dat je die polis nooit 
nodig zult hebben. Tot er een schade valt. Dan gaat er 
een procedure lopen die voor veel jachteigenaren 
onbekend is. 

onder redactie van Garantex Expertise

Het was een plaatje. Precies de boot die u wilde hebben. En ‘Te Koop’ 
voor een bedrag dat duidelijk maakte dat de eigenaar geen echte 
botenman was. Deze buitenkans kon u eenvoudig niet aan de 
steiger laten liggen. Maar gelukkig schakelde u voor de zekerheid 
de specialisten van Garantex in. Hun waterdichte expertise bracht 
slechte zaken boven water en voorkwam dat u het schip in ging.
 
Het beoordelen van de staat waarin een schip verkeert is 
specialistenwerk. Neem daarom voor een aankoop contact 
op met Garantex voor het juiste advies!
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