Verzeker Zeker,
voorkomt Zweten!
Als het zonnetje schijnt, er een lekkere zomerse 5/6 bft staat én het is vakantie, dan
is het vaak (te) druk op de Nederlandse wateren. Elke windsurfer die op deze dagen
ook aan het genieten is heeft waarschijnlijk een van de volgende zaken weleens zien
gebeuren: een gebroken mast of giek, een vin die is afgebroken of iets wat verder
gaat dan materiele schade – lichamelijk letsel.
TEKST GEERT-JAN TELKAMP BEELD NEILPRYDE
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OVERZICHT VERZEKERINGEN

U

iteraard is voorkomen beter dan
genezen en is het niet alleen
belangrijk om voor elke sessie je
materiaal te checken maar ook om
goed te anticiperen en rekening te houden met
anderen. Wanneer het door een onoplettendheid of door het toedoen van iemand anders
toch fout gaat, lopen de kosten snel op, zeker
wanneer er sprake is van lichamelijk letsel.
Veel windsurfers hebben een doorlopende
reisverzekering, maar de dekking die een dergelijke standaard verzekering biedt laat vaak
te wensen over. Dat kan vervelende situaties
opleveren bijvoorbeeld als je spullen tijdens
de vliegreis zwaar beschadigt aankomen (of
niet aankomen). Nadat je dan je verzekeraar hebt gebeld blijkt dat je maar een paar
honderd euro materiaaldekking hebt, áls ze
überhaupt al willen vergoeden. Nooit fijn om
mee te maken. Maar de meeste ongelukjes en
schades vinden in Nederland plaats tijdens
een mooie Zuidwester 6, dankzij een mooie
katapult op beschadigd je net nieuw aangeschafte slalomboardje, of een gebroken mast
na een mislukte forward. Ook dan wil je dat je
spullen verzekerd zijn. Om eens te kijken of
er een goede verzekering te vinden is die met
het windsurfen in gedachten een clausule heeft
opgebouwd heeft SURF Magazine na een hevige zoektocht de verschillende verzekeraars,
die zeggen een extreme sports verzekering aan
te bieden, met elkaar vergeleken. (Zie tabel op
de volgende pagina.)
Wat opvalt is dat er maar weinig verzekeraars
zijn die bij het windsurfen volledige dekking
bieden. Wanneer verzekeraars een windsurfclausule hebben opgenomen is het eigenlijk
zeer teleurstellend wat in die clausule zit.
Er zijn een tweetal uitzonderingen die op
het eerste gezicht een goede dekking bieden:
Sportzeker.nl en de Funsportpolis.
FUNSPORTPOLIS.NL
VS SPORTZEKER.NL

Wat opvalt bij Funsportpolis is dat er een
aparte verzekering moet worden afgesloten
voor je windsurfmateriaal en dat het materiaal
niet gedekt is wanneer je op vakantie bent
in eigen land. Dus je moet ook een aparte
reisverzekering afsluiten. En doordat je twee
aparte verzekeringen (reis- en materiaal) moet
afsluiten ben je verhoudingsgewijs duurder
bij Funsportpolis dan bij Sportzeker.nl voor
een vergelijkbare dekking. Het fundament van

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 in 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 e 2800 ongeacht of
het nu nieuwe spullen of tweedehands spullen
zijn, alles is gedekt, enkel de lijnen zijn niet
gedekt.
VERDICT

Concluderend kan er worden gesteld dat
Sportzeker.nl zowel voor de recreatieve windsurfer 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.

Sportzeker.nl is namelijk een doorlopende
reisverzekering van de Europeesche verzekeringsmaatschappij waarbij een aanvullende
clausule is ingericht voor het verzekeren van
je windsurfmateriaal. Een bijkomend voordeel
van Sportzeker is dat op vakantie al je sportspullen tot e 2500 standaard zijn gedekt, dus
ook als je gaat snowboarden of skiën, zijn je
materialen gedekt.
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 windsurfpullen
uit je auto bij een dag surfen is eigenlijk niet
verzekerd. Artikel 4.1. stelt namelijk dat: “materiaal compleet aan het zicht onttrokken moet
zijn en door een ‘deugdelijke voorziening’ is
afgesloten” voordat er wordt uitgekeerd. Kortom de spullen mogen niet zichtbaar zijn om

Als laatste geeft KSM je een aantal tips
voor het windsurfen.
• Laat nooit je windsurfspullen onbeheerd op
het strand achter. Diefstal hiervan dekt geen
enkele verzekering.
• Check je materiaal (lijnen en diabolo) voor
je gaat varen altijd op slijtage. Voorkom
ongelukken door slecht onderhoud.
• Voorkom gevaarlijke situaties door je
verantwoordelijk te gedragen en durf
anderen ook daarop aan te spreken.
• Ken op zee en ook met speedsurfen goed
de voorrangsregels (bakboord gaat voor
stuurboord, uitvarende surfers in de branding
hebben voorrang op binnenkomende
surfers, etc.).
• Wanneer je naast het windsurfen ook af en
toe gaat kitesurfen, is het verstandig om bij
de Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV),
Sportzeker.nl of Funsportpolis.nl een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten. Dit is namelijk in tegenstelling tot
het windsurfen niet standaard verzekerd.
* Dit artikel is gebaseerd op eigen onderzoek van de websites
van de verzekeringsmaatschappijen. Dit artikel is medio Maart
2014 opgesteld. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden na
Maart zijn niet meegenomen.
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(Mondial gewone
verzekering)

CENTRAAL BEHEER

ALLIANZ
(adventure en survival)
kortlopend

Reisverzekering
Niet op vakantie:
Materiaaldekking in
Nederland/België

standaard tot €
2.500 per schadegeval,
uitbreidbaar tot € 10.000

aparte materiaalverzekering 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

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

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

Windsurfen: standaard slechts € 800 voor
alle personen, niet uitbreidbaar

€ 230
niet uitbreidbaar

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

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

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)

Beperkte dekking, voor
windsurfers die ook kiten
zeker geen optie

Erg summiere dekking

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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