
Het verzekeringspakket voor uw “kano”: 
 
Het Watersportverbond heeft in samenwerking met Baggers Assurantiën B.V. en Delta Lloyd 
(gezamenlijk Watersportverbondverzekeringen) een verzekering samengesteld speciaal voor 
leden van het Watersportverbond die een kano willen verzekeren. 
 
Deze uitgebreide kanoverzekering biedt dekking tegen diefstal, verlies of beschadiging als gevolg van een van 
buiten komend onheil alsmede eigen gebrek. Tevens is er vergoeding van hulp en bergingsloon tot maximaal 
het verzekerd bedrag van de kano. 
 
Het standaard dekkingsgebied omvat de binnenwateren van West-Europa inclusief Polen, Roemenie, 
Hongarije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië, Slovenië , Bulgarije, Tsjechië en 
Slowakije. Tevens het varen op de fjorden tot 5 mijl uit de monding van het fjord.  
De verzekering is eveneens van kracht op de Noordzee tot maximaal 3 zeemijlen uit de kust van Nederland en 
op de Middellandse Zee tot maximaal 2 zeemijlen uit de kust van de landen Frankrijk, Italië en Spanje.  
Voor “tijdelijke” uitbreiding van het verzekeringsgebied kunt u kontakt opnemen! 
Uitgesloten zijn schaden ontstaan door of tijdens branding- of wildwatervaren.  
Wel standaard meeverzekerd is wildwatervaren categorie WW1 en WW2. 

 
U kunt de verzekering eenvoudig afsluiten door een mail te sturen naar info@watersportverbondverzekering.nl  
met daarop uw gegevens (naam, adres en geboortedatum) en de gegevens van uw kano (merk & type, waarde, 
bouwjaar en rompnummer). Naast de kanoverzekering heeft Watersportverbondverzekeringen.nl ook andere 
verzekeringen welke u als lid van het Watersportverbond kunt afsluiten met een “korting van 20%” op de 
premie! U kunt de premie berekenen en de verzekering afsluiten op www.watersportverbondverzekeringen.nl.  
Tevens kunt u altijd rekenen op deskundig advies door Robbert Baggers. 

 
Premie Kanoverzekering: 

- Jaarpremie per kano tot € 1.275,=  - € 13,00 excl. Ass. belasting 
- Jaarpremie per kano tot € 2.270,=  - € 18,00 excl. Ass. belasting 
- Jaarpremie per kano tot € 3.630,=  - € 41,00 excl. Ass. belasting 
- Jaarpremie per kano tot € 5.600,=  - € 61,00 excl. Ass. belasting 

 
      Baggers Assurantiën B.V. 
            Watersportverbondverzekeringen.nl 
     Rijksstraatweg 57    1115 AJ    Duivendrecht 
     Telefoon: 020-6995555 
                                  Email: info@baggers.nl  &  info@watersportverbondverzekeringen.nl  
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