Onafhankelijke Specialisten Bootverzekering
eee 3 sterren!
Welke polis
Wat is wel verzekerd en wat niet. Welke verzekeraar heeft voor uw boot de beste
polisvoorwaarden en de beste schade afwikkeling. Hoe belangrijk is die laagste
premie als werkelijk de nood aan de man is. Wat zijn de voor- en nadelen van
een hoog of een laag eigen risico. Wat is een eigen gebrek dekking, is dat
voor uw boot te verzekeren en bij welke verzekeraar is die eigen gebrek
dekking beter, zodat ook na 5, 10, 15 of 25 jaar de voortstuwingsinstallatie
daar toch nog voor verzekerd zijn.
Het zijn allemaal vragen waarmee je terecht kunt bij Klomp BV.
Samenwerking
Assurantiebedrijf Klomp BV werkt samen met nagenoeg alle bootverzekeraars
in Nederland en werkt volledig onafhankelijk. Zowel bij het afsluiten van de
verzekering als bij de afwikkeling van een schade controleren wij het handelen van
de verzekeraars en schade-experts. Klomp BV staat volledig aan de kant van de klant.
Bij een offerte aanvraag ontvangt u altijd offertes van meerdere verzekeraars en wordt u
geholpen om die keuze te maken die het beste past bij u, uw boot en uw verwachtingen.
Waardebepaling
De waarde van een nieuwe boot is bij aanschaf in principe gelijk aan de koopprijs.
De dagwaarde van een gebruikte boot is een stuk moeilijker vast te stellen. Met een
taxatierapport is een garantieverzekering gedurende drie jaar dan de perfecte oplossing.
Kiezen voor de beste polisvoorwaarden, is kiezen voor de beste schadeafwikkeling.
De verzekeraars controleren in de polisvoorwaarden of de schadeclaim onder de
dekking van de polis valt, zij controleren de factuur of laten de schade vaststellen door een expert en betalen het
schadebedrag onder aftrek van het eventuele eigenrisico. Geen dekking volgens de polisvoorwaarden, dan komt
de schade voor eigen rekening.
Maar wie controleert voor u het handelen van de verzekeraar en de schade-expert?
Dat moet u zelf doen wanneer u uw verzekering rechtstreeks bij een
e
bootverzekeraar heeft afgesloten.
ee Dat moet u zelf doen wanneer u de verzekering via een volmachtkantoor
heeft afgesloten. Die handelt immers namens de verzekeraar.
eee Klomp BV is uw vertrouwenspersoon, volledig onafhankelijk, staat
altijd aan uw kant en neemt u heel veel werk met grote deskundigheid
uit handen.

www.luxejachtverzekering.com

