OVERZICHT VERZEKERINGEN

Verzeker Zeker, U
voorkomt Zweten!

Als het zonnetje schijnt, er een lekkere zomerse 4/5 bft staat én het is vakantie, dan is
het vaak (te) druk op de Nederlandse kitespots. Elke kiter die op deze dagen ook aan het
genieten is heeft waarschijnlijk een van de volgende zaken weleens zien gebeuren: kites in
elkaar, kapotte kites, gebroken boards, geknapte lijnen of iets wat verder gaat dan materiele
schade – lichamelijk letsel.
TEKST GEERT-JAN TELKAMP | BEELD JAN WACHTMEESTER / JANWACHTMEESTER.COM EN NICK DE BRUIJN

iteraard is voorkomen beter
dan genezen en is het niet
alleen belangrijk om voor
elke sessie je materiaal te
checken maar ook om op het
water goed te anticiperen en
rekening te houden met anderen. Wanneer het
door een onoplettendheid of door het toedoen
van iemand anders toch fout gaan, lopen de
kosten snel op, zeker wanneer er sprake is van
lichamelijk letsel. Doorgaans vallen extreme
sporten zoals kitesurfen niet onder de basisdekking van een verzekering omdat er meer
risico is op letsel om maar te zwijgen over je
materiaal. Als het wel is gedekt, wordt er vaak
maar een minimaal bedrag, wat varieert van
verzekering tot verzekering maar lang niet dekkend is, uitgekeerd.
Het zou dan fijn zijn dat er na een dergelijk
akkefietje niet een fikse rekening op de deurmat
valt. Om dit te voorkomen heeft KSM na een
hevige zoektocht de verschillende verzekeraars
die zeggen een extreme sports verzekering aan
te bieden, met elkaar vergeleken.
(Zie tabel op pagina 46)
Wat opvalt is dat er maar weinig verzekeraars
zijn die het kitesurfen dekken. Wanneer verzekeraars aangeven kitesurfen te dekken, is het
eigenlijk zeer teleurstellend wat voor dekking
zij bieden. Er zijn een tweetal uitzonderingen
die op het eerste gezicht een goede dekking
bieden: Sportzeker.nl en de Funsportpolis.
Geen enkele verzekeringsmaatschappij
heeft standaard wettelijke aansprakelijkheid
opgenomen in de clausule maar kan tegen een
betaling van €15 worden meegenomen in de
dekking. Wanneer je bent ingeschreven bij de
Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) ben
je automatisch voorzien van een wettelijke
aansprakelijkheid. Persoonlijk zal ik aanraden
om wettelijke aansprakelijkheid standaard mee
te verzekeren, via de NKV of via Funsportpolis
of Sportzeker.nl.
Zoals in het overzicht is te zien zijn er eigenlijk maar twee verzekeraars die een dekking
aanbieden die voldoende is voor je kitesurfmateriaal, Funsportpolis en Sportzeker.nl.

FUNSPORTPOLIS.NL VS
SPORTZEKER.NL

Wat opvalt bij Funsportpolis is dat er een
aparte verzekering moet worden afgesloten
voor je kitesurfmateriaal en dat het materiaal
niet gedekt is wanneer je op vakantie bent in
eigen land. Doordat je twee aparte verzekerin-
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gen (reis- en materiaal) moet afsluiten ben je
verhoudingsgewijs duurder bij Funsportpolis
dan bij Sportzeker.nl voor een vergelijkbare
dekking. Het fundament van Sportzeker.nl is
namelijk een doorlopende reisverzekering van
de Europeesche verzekeringsmaatschappij
waarbij een aanvullende clausule is ingericht
voor het verzekeren van je kitesurfmateriaal.
Bij nadere bestudering van de voorwaarden van
Funsportpolis valt op dat de informatie op de
website niet up- to date is. Er wordt namelijk
doorverwezen naar de oude voorwaarden van
Mondial Assist terwijl deze sinds 2012 onderdeel is geworden van Allianz. Afgezien hiervan
valt artikel 4.1. van de Funsportpolis voorwaarden op: diefstal van kitesurfspullen uit je auto
bij een dag surfen is eigenlijk niet verzekerd.
Artikel 4.1. stelt namelijk dat: “materiaal compleet aan het zicht moet onttrokken moet zijn
en door een ‘deugdelijke voorziening’ is afgesloten” voordat er wordt uitgekeerd. Kortom de
spullen mogen niet zichtbaar zijn om diefstal te
voorkomen. Dit is nogal lastig aangezien niet
iedereen een grote SUV heeft waar alles uit het
zicht in opgeborgen kan worden. Bij Sportzeker.nl is materiaal verzekerd ook wanneer dit
ín het zicht ligt. Lijkt een kleinigheidje maar is
een degelijk verschil. Door dit soort details lijkt
Sportzeker.nl toch de verzekeraar die vanuit de
surfer heeft gedacht. Zo hoef je bijvoorbeeld
vooraf niet al het materiaal door te geven wat
je wilt verzekeren want de standaard dekking

is € 2800 ongeacht of het nu nieuwe spullen
of tweedehands spullen zijn, alles is gedekt
behalve lijnen, die zijn bij Sportzeker.nl niet
inbegrepen.

VERDICT

Concluderend kan er worden gesteld dat Sportzeker.nl zowel voor de recreatieve kitesurfer als
voor de professional de beste keus is. Je materiaal is goed verzekerd evenals lichamelijk letsel.
Tevens is zit bij de clausule een doorlopende
Europese reisverzekering opgenomen die je
het recht geeft op 90 dagen aaneengesloten
verblijven in Europa. Dit is tegen bijbetaling
uit te breiden naar een Werelddekking en een
lang op reis dekking die je recht geeft op langer
verblijven in het buitenland dan de standaard
90 dagen.
Als laatste geeft KSM je een viertal tips voor
het kiten.
• Laat nooit je kitespullen onbeheerd op het
strand achter. Dit dekt geen enkele verzekering.
• Zorg dat je NAW gegevens op je board vermeld staan, mocht je hem verliezen dan kan
de vinder direct met jou contact opnemen.
• Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
voor het kiten is een must voor jezelf én voor
mede-kiters
• Voorkom gevaarlijke situaties door je verantwoordelijk te gedragen en durf anderen ook
daarop aan te spreken. KSM
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KITESURF MAGAZINE VERZEKERING VERGELIJKER
SPORTZEKER

FUNSPORTPOLIS
(Mondial gewone
verzekering)

CENTRAAL BEHEER

kortlopend

Reisverzekering
Niet op vakantie:
Materiaaldekking in
Nederland/België

standaard tot €
2.500 per schadegeval,
uitbreidbaar tot € 10.000

aparte materiaal-verzekering nodig. Enkel
verzekerd in Nederland

Op vakantie:
Materiaaldekking op vakantie
Nederland/buitenland

€ 2800; standaard
€ 2500 euro, uitbreidbaar tot € 10.000. Plus
€ 300 standaard via de
reisverzekering is totaal
€ 2.800 euro.

standaard € 350,
tegen meerprijs tot €
2500 euro Wil je meer
dekking, dan aparte
materiaalverzekering
afsluiten en daarin het
aantal kites opgeven.

Kitesurfmateriaal
wel gedekt maar niet
gedekt bij ongevallen!
Windsurfen: standaard
slechts € 800 voor alle
personen, niet uitbreidbaar

€ 230
niet uitbreidbaar

voor windsurfers
Kitesurfen niet gedekt

Verzekerd tijdens
evenementen/wedstrijden
Ongevallendekking (uitkering
bij invaliditeit of overlijden)

ALLIANZ
(adventure en survival)

Standaard. Uitkering
€ 25.000 bij overlijden
tot max. € 75.000 bij
invaliditeit

Overige “extreme” sporten,
zoals heliskiën, parapenten e.a.

niet standaard, bijbetalen voor € 6, dan
€ 25.000 euro bij overlijden, tot € 75.000 bij
invaliditeit

niet bij kitesurfen

Extra bij te
verzekeren

Niet mogelijk

niet standaard,
bijbetalen voor € 6,
dan € 25.000 euro bij
overlijden, tot € 75.000
bij invaliditeit

115/340

Telefoon/laptop basis dekking

300/1500

500/500

160/1250

Aansprakelijkheid, kan ook via
de NKV, www.nederlandsekitesurfvereniging.nl

aanvullend voor € 15
euro, verzekerd tot
€ 500.000. Eigen risico
€ 100

aanvullend voor € 15
euro, verzekerd tot
€ 500.000. Eigen risico
€ 100.

kitesurfen niet
gedekt

€ 50

€ 75 materiaal,
€ 50 reisverzekering

€0

€ 45 reisverzekering

Vanaf € 127.89 per jaar

Vanaf € 212,67 per jaar
(Materiaalverzekering:
€ 110.11, plus
reisverzekering 84.75)

Geen dekking bij Kiten

Erg summiere dekking
voor het kitesurfen

Diefstal van surfspullen uit auto
terwijl je aan het surfen bent
Dekking gehuurde spullen op
vakantieadres
Dekking als je spullen leent van
een vriend
Eigen risico materiaal per
gebeurtenis per polis
Uitbreidbaar met doorlopende
annuleringsverzekering
Indicatie: vanafprijs voor 1 persoon (basisdekking incl. Poliskosten en assurantiebelasting)
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