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‘Aftrek nieuw voor oud’,
wat betekent dat?
U heeft uw schip verzekerd. Maar dan krijgt u schade en
moet u opeens bijbetalen voor reparaties. Dat kán gebeuren,
als uw verzekeraar ‘aftrek nieuw voor oud’ toepast. Lees hier
hoe het zit. Door: Michel Groenveld

onderdelen (want u heeft het schip in
gebruik). Krijgt u nieuwe onderdelen, dan
‘profiteert’ u als het ware van de schade.
De ‘aftrek nieuw voor oud’ moet dit
voorkomen.

Onverwachte rekening

U gaat het water op om te genieten en
onbezorgd te varen. Meestal gaat het
goed. Toch zit een ongeluk in een klein
hoekje. Denk aan een medewatersporter die een aanvaring veroorzaakt. Of u
maakt zelf een stuurfout.

Storm, bliksem, zinken

Er kan ook altijd iets gebeuren waar niemand op is bedacht. Bijvoorbeeld een
plotselinge storm, waardoor uw schip
op drift raakt en schade oploopt. Of een
blikseminslag, waardoor uw boordapparatuur onherstelbaar beschadigd
raakt. Ook zinken er jaarlijks tientallen pleziervaartuigen, door de meest
uiteenlopende oorzaken.

Check uw polis

U denkt goed verzekerd te zijn? Pak
uw verzekeringspolis er eens bij en
kijk goed naar de voorwaarden. Want
na schade kan het zijn dat u tóch de
portemonnee moet trekken. Dat komt
door de verzekeringsterm ‘aftrek nieuw
voor oud’.

Toch hanteren niet alle verzekeraars
‘aftrek nieuw voor oud’. Tim Klaasen van
DOV Scheepsverzekeringen vertelt bijvoorbeeld: “Wij gaan uit van de behoefte
van de watersporter. Niemand zit te
wachten op een onverwachte rekening
na schade. Je wilt gewoon plezierig
kunnen varen. Daarom passen wij geen
‘aftrek nieuw voor oud’ toe. We maken
hierop geen uitzonderingen, zoals voor
zeilen en tuigage. Ook daarvoor geldt:
géén ‘aftrek nieuw voor oud’.”

GEEN
NO-ClaIm!

“Na schade kan het zijn
dat u tóch de portemonGeen no-claim. Dat klinkt misschien vreemd, maar voor
u is ‘t gunstig. Want een lage premie is mooi, maar die
nee moet trekken”
kunnen behouden na een schadegeval is nog belangrijker.
Hoeveel gaat u straks betalen als u schade claimt?

Vergoeding voor het
Vandaar
waardeverschil

dat DOV niet aan no-claim doet. U krijgt meteen een

Bij ‘aftrek nieuw voor oud’ trekt
de vergunstige
premie. Heeft u schade, dan stijgt uw premie niet. En dat
zekeraar een bedrag af van is
dewel
schadezo duidelijk.
uitkering. Dit als vergoeding voor het
waardeverschil tussen oudeLees
en nieuwe
over deze – en andere – voordelen van DOV op
onderdelen. Voor dit bedragwww.dov-verzekeringen.nl.
draait u
zelf op. Bijvoorbeeld bij schade door
een aanvaring, bij een geknakte mast
of bij beschadigde zeilen en tuigage.
Zo kan het gebeuren dat u meebetaalt
aan schade, die u niet eens zelf hebt
veroorzaakt.

U profiteert… van schade?

‘Aftrek nieuw voor oud’ is gebaseerd op
de volgende gedachte: als u uw schip
verzekert, dan heeft het schip gebruikte
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DIRECT ’N OFFERTE

Vul de bon in, stuur ‘m op en ontvang een offerte. De offerte nog sneller in huis?
Ga naar: WWW.DOV-VERZEKERINGEN.NL
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