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Sportzekerclausule

Dit is een aanvulling op de door u afgesloten dekking Extra sportuitrusting (artikel 2.13) en de dekking
Ongevallen (artikel 2.10). Deze dekkingen moeten op uw polisblad staan en de extra premie hiervoor
moet zijn betaald.
1. Wat bedoelen we met?
Lucht- en watersport: kitesurfen, windsurfen, golfsurfen, kite-buggyen en blokarten. Ook wakeboarden
en waterskiën op een officiële baan vallen onder lucht- en watersport.
2. Waarvoor bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor beschadiging, verlies of diefstal van uw lucht- en watersportuitrusting als deze:

- niet zichtbaar is achtergelaten in een goed afgesloten vervoermiddel, een goed afgesloten privérecreatieverblijf of een goed afgesloten ruimte in een openbaar recreatieverblijf op het moment dat u
de sport aan het beoefenen bent.
- vanwege vorm of grootte van de uitrusting zichtbaar is achtergelaten in een goed afgesloten
vervoermiddel of met een goed kabelslot op het imperiaal van het vervoermiddel is vastgemaakt.

U moet op het moment van beschadiging, verlies of diefstal aan het sporten zijn. Bij diefstal moeten er
sporen van inbraak zijn aan het vervoermiddel, privé-recreatieverblijf of de ruimte in een openbaar
recreatieverblijf.
Indien u uw lucht- en watersportuitrusting na het sporten opbergt in een eigen persoonlijke locker in
een openbaar recreatieverblijf, dan bent u verzekerd tegen diefstal.

Bij diefstal schade is er alleen dekking na sporen van braak aan de desbetreffende persoonlijke
locker.
Deze dekking is ook geldig voor de eventueel in het buitenland gehuurde surfuitrusting.
In
Nederland bent u, ook zonder dat u een vakantie geboekt heeft, verzekerd tijdens het beoefenen van
de sporten kitesurfen, windsurfen, golfsurfen, kite-buggyen en blokarten. Als ook wakeboarden en
waterskiën op een officiële baan. Voorgaande zin geldt ook tijdens recreatieve wedstrijden en
eventuele reizen en het verblijf dat daarmee samenhangt.
3. Waarvoor bent u niet verzekerd?
- Verlies van uw lucht- en watersportuitrusting binnen Nederland zonder aanwijsbare reden.
- Schade aan de lijnen van de kite.
- Slijtage. Wij vergoeden geen schade die is ontstaan door normaal gebruik. Zoals verroesting,
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en chemische aantasting.
- Weersinvloeden. Wij vergoeden geen schade door langzaam inwerkende invloeden van milieu, zon
of weer. Zoals roest of rotting.
- Eigen gebrek. Wij vergoeden geen schade door eigen gebrek. Zoals een constructiefout van een
ontwerp.

- Lichte beschadiging. U krijgt geen vergoeding voor beschadiging van voorwerpen als u deze daarna
nog normaal kunt gebruiken. Dit geldt ook voor ontsieringen, zoals krassen of deuken.

- Onvoldoende voorzorgsmaatregelen en onvoldoende toezicht. U bent verplicht normale
voorzorgsmaatregelen te nemen om beschadiging, verlies of diefstal tegen te gaan. Had u in de
gegeven situatie betere voorzorgsmaatregelen kunnen treffen? Dan vergoeden wij de schade niet.

- Gevolgschade. Wij vergoeden geen schade en kosten die ontstaan als direct of indirect gevolg van
de schade aan of diefstal van de bagage zelf Het maakt hierbij niet uit of schade aan of diefstal van de
bagage verzekerd is op deze verzekering.

4. Wat vergoeden we?
Wij vergoeden beschadiging, verlies of diefstal van uw lucht- en watersportuitrusting in Nederland en
buiten Nederland tot maximaal het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.
5. Wat vergoeden we niet?
U krijgt geen vergoeding voor schade die u kunt terugkrijgen (of zou kunnen terugkrijgen als u deze
verzekering niet had gehad) op één van de volgende manieren:

- via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst;

- via een wet, een regeling of een voorziening;

- via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld
van een fabrikant, dealer of reparateur).

6. Waar meldt u schade aan uw lucht- en watersportuitrusting?

U dient de schade altijd te melden bij Sportzeker. Schademeldingen aan uw lucht- en
watersportuitrusting die wij rechtstreeks van u ontvangen sturen wij door naar Sportzeker en nemen
we niet meteen in behandeling.

