
www.luxejachtverzekering.com

Zorgeloos genieten van uw boot!

Een luxe verzekering voor grote en kleine jachten

www.klompbv.com
www.luxejachtverzekering.com

Dorpstraat 2, 5293 AM  Gemonde

Naam:   ..................................................................................................................................... Geb.datum:  ...........................................

Straat:   ......................................................................................................................................................................................................................

Postcode / Woonplaats:   ..............................................................................................................................................................................

Land:    l  Nederland    l  België    l  Duitsland

Email:  ........................................................................................................................................................................................................................

Mobiel nr.:   .............................................................................................................................................................................................................

Bootnaam:   ............................................................................................................................................................................................................

Merk:   ........................................................................................................................................................................................................................

Type:   ............................................................................................................      Bouwjaar:  ............................................................................

Lengte:   ...................................................................................................................................

Brandstof:   .............................................................................................................................................................................................................

Bouwaard:   l  staal    l  polyester    l  hout       anders, nl.  ............................................................................

Huidige dagwaarde:  e ..................................................................................................................................................................................

Max. snelheid: ........................ km/u.

Motorvermogen:  motor 1: ............................ l PK  l KW      motor 2: ............................ l PK  l KW

Bijboot:  l  Nee   l  Ja, dagwaarde e .....................................  motorvermogen ........................ l PK  l KW 

Huidige verzekeraar:  ...........................................................................    Vaste ligplaats:  .................................................................

Huidig eigenrisico:  e ..........................................   huidige no-claim ......................................................... %

Schuldschades laatste 5 jaar, aantal: ..........................................   Totaal uitgekeerd: e .....................................................

Offerte-aanvraag bootverzekering

Het ingevulde formulier mailen naar: info@klompbv.com of Whatsapp naar tel. +31 (0)970 121 939 21.



www.luxejachtverzekering.com

Zorgeloos genieten van uw boot!

Een luxe verzekering voor grote en kleine jachten

Beste watersport vrienden,

Uw kostbare bezit wilt u goed verzekeren. Doorgaans zijn boten verzekerd bij de gespecialiseerde 
Nederlandse verzekeraars, die nagenoeg allen met ons samenwerken.

De premies, de polisvoorwaarden en de schadebehandeling lopen nogal uiteen en zijn door uzelf 
nauwelijks te vergelijken. Wij helpen u graag bij het kiezen van de voor u en uw boot meest geschikte 
verzekering en verzekeraar. Onze adviseurs en ons kantoor zijn immers volledig onafhankelijk en niet 
gebonden aan een bepaalde verzekeraar. 

Uw bootverzekering dient slechts één doel, een perfecte schaderegeling als er daadwerkelijk iets aan 
de hand is. Daar tegenover staat een redelijke premie en een acceptabel eigenrisico voor de casco-
schade. 

Voor uw boot maken wij graag een aantal voorstellen en wij adviseren u bij het maken van de juiste 
keuze uit die voorstellen. De polisvoorwaarden van de verzekeraars en de achtergrondinformatie leest 
u op onze site www.luxejachtverzekering.com.

De procedure is eenvoudig:
- Dit ingevulde offerteformulier mailt u naar info@klompbv.com of Whatsapp +31 (0)970 121 939 21,
- U belt via tel. +31 (0)73 551 23 67 de ingevulde gegevens aan ons door,
- U ontvangt van ons een aantal voorstellen en ons advies,
- Wij verzorgen, ook bij overstappen, de volledige administratieve afwikkeling.

www.klompbv.com
www.luxejachtverzekering.com

Dorpstraat 2, 5293 AM  Gemonde


