www.luxejachtverzekering.com

• Zeer ruime dekking met vele extra’s

Uitgebreide dekking
•
•
•
•
•
•

Een luxe
verzekering
voor grote en
kleine jachten

• Thuis in verzekeren én thuis op het water

Aansprakelijkheid
Eigen gebrek
Inboedel
Ongevallen
Rechtsbijstand
Bijboot

• Onafhankelijk en deskundig
• Persoonlijk en vertrouwd sinds 1950
• Volledige schadeafwikkeling
• 24/7 bereikbaar en snel ter plaatse

Extra’s inbegrepen
•
•
•
•
•
•

www.luxejachtverzekering.com

Hulpverlening
Vervangend vakantieverblijf
Berging
Bewaking
Repatriëring
Toezending van onderdelen

Dorpstraat 2
5293 AM Gemonde
Tel. +31 (0)73 551 23 67

Gorzendreef 17
2360 Oud Turnhout
Tel. +32 (0)499-704 710

www.luxejachtverzekering.com
info@klompbv.com
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Zorgeloos genieten van uw boot!

Onze luxejachtverzekering

Persoonlijk en vertrouwd
sinds 1950

U heeft een boot en wilt hier nog lang van
genieten. Daarom is een goede verzekering van
onschatbare waarde. Ook al let u nog zo goed op,
het kan immers altijd gebeuren dat uw boot
beschadigd raakt of gestolen wordt.
Breng de verzekering van uw jacht
bij ons onder en u gaat
onbezorgd het water op.

Wij nemen de zorg voor de verzekering van uw boot
en de afwikkeling van schade graag van u over.
Als familiebedrijf combineren wij persoonlijke
aandacht en vertrouwen met specifieke kennis
en openheid. Dit doen we al sinds 1950 en
blijven we ook nog jaren zo doen.

Uw en onze
thuishaven
Aan dek bent u thuis
en zonder zorgen en
daarom bent u zuinig
op uw boot. Net als
wij. Als een van de
weinige verzekeringsadviseurs zijn wij thuis in
watersport en weten wij
hoe het werkt. Zowel op, 
in als uit het water.

Schade. En nu?
•
•
•

Wij controleren het handelen van de
verzekeraar en de schade-expert.

Onafhankelijk en
deskundig

Wij zijn 24/7 bereikbaar en snel ter plaatse
We nemen u alle zorgen uit handen
Wij controleren het handelen van de
verzekeraar en de schade-expert

Dit wilt u toch ook?

Als verzekeringsadviseur met een hart voor
watersport werken wij alleen met gespecialiseerde
verzekeraars. In deze samenwerking zijn we vrij en
ongebonden, dus we gaan voor díe verzekering die
het best bij u en uw boot past. En ook al vinden wij
dit maatwerk logisch, we zijn toch trots op onze
onafhankelijkheid!

Kunnen vertrouwen op een uitstekende én betaalbare verzekering met vele extra’s: het ligt binnen
uw bereik. Wilt u weten of schade aan uw boot
goed gedekt is en wat u kunt besparen op uw
verzekering?
Met enkele muisklikken vraagt u 10 offertes aan via
www.luxejachtverzekering.com en laat ons het
werk doen!
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