GoFunSailing is verzekerd tegen faillissement bij Yachtpool. Daarnaast hebben we een
partnerovereenkomst met alle bij Yachtpool verzekerde bedrijven. Het betalingsverkeer
wat daartussen plaats vindt is ook verzekerd via Yachtpool.
Op de website van Yachtpool kunt u zien dat wij bij hen verzekerd zijn.
http://www.yacht-pool.de/firmen_mit_sicherunsschein0.0.html

Of u een verzekering wilt afsluiten is uw keuze. Wij kunnen dat niet voor u beslissen. Als
u zich niet prettig voelt bij het lopen van een bepaald risico, zoals bijvoorbeeld de borg,
dan kunt u dat verzekeren, maar u bepaald dat. Hieronder vindt u een aantal
verzekeringen waarin wij bemiddelen.

Verzekeringen die u bij ons kunt afsluiten die wij onderbrengen bij
Yachtpool
Charter Annuleringsverzekering
Wie zijn verzekerd? Verzekerd zijn alle personen die op de bemanningslijst staan die
wordt ingediend bij charter bemiddellaar of chartermaatschappij. Zelfs als de
samenstelling van de bemanning veranderd zijn die nieuw komende bemanningsleden
automatisch verzekerd. Het is wel een eerste vereiste dat de gewisselde
bemanningsleden bij charter bemiddellaar, het charter bedrijf, of rechtstreeks aan YACHT
POOL gemeld worden. (fax voldoende). Indien charter bemiddellaar of de
chartermaatschappij geen lijst van de bemanning en eventuele latere wijzigingen in de
samenstelling van de bemanning verlangd dan dient u deze rechtstreeks aan YACHTPOOL te melden.
Het grote voordeel van onze charter annuleringsverzekering is dat we ook bij verandering
van uw vakantiebestemming het contract kosteloos wijzigen.
Schipperaansprakelijkheid verzekering
De schipperaansprakelijkheid verzekering beschermt u tegen schadeclaims van derden.
In de charter overeenkomst is uw aansprakelijkheid voor schade aan het jacht beperkt
tot het bedrag van de waarborgsom. Tenzij u handelt met "grove nalatigheid", want dan
heeft de chartermaatschappij of de verzekeraar een recht van beroep op u. De
aansprakelijkheid verzekering van het schip, die in enigerlei vorm (bij u onbekend) altijd
bestaat, dekt in dit geval niet. Voor schade te wijten aan grove nalatigheid kan de schade
verzekering of het charter bedrijf gebruik maken van een recht om deze te verhalen op
de veroorzaker.
Daarom zijn schades als het gevolg van "grove nalatigheid" bij ons uitdrukkelijk
aanvullend meeverzekerd.

Bovendien zijn alle aansprakelijkheid claims voor eventuele schade die u veroorzaakt aan
anderen op onze voorwaarden gedekt. Bijvoorbeeld vorderingen betreffende persoonlijk
letsel van uw bemanningsleden of vorderingen van hun kinderen, echtgenotes, ziekte- of
ongevallenverzekering, die aanvankelijk eerst de schade betalen en dan een claim bij de
veroorzaker leggen. De bemanningsleden zijn ook niet vrij van iedere aansprakelijkheid
en zijn dus ook mee verzekerd, bijvoorbeeld in hun rol als roerganger, enz.
De verzekering dekt geen schade aan het jacht (tenzij ze werden gemaakt met grove
nalatigheid). De schadeclaim is in de regel uit hoofde van het charter contract tot aan het
bedrag van de waarborgsom gedekt.
Dit risico kan slechts aanvullend met de waarborgsomverzekering worden gedekt.
In het geval van een vermeende aansprakelijkheid schade dient u
• de claim onmiddellijk aan uw charter basis te melden.
Om de verzekering bescherming van uw aansprakelijkheidsverzekering niet te verliezen
dient u:
• geen schuld te erkennen en
• geen betalingen te doen.
De kwestie van de schuldvraag is in eerste instantie voor de verzekeraar die het
charterjacht heeft verzekerd en in tweede instantie voor de verzekeraar van de
aansprakelijkheidsverzekering.

Charter-Waarborgsom verzekering
Volgens de YACHT-POOL voorwaarden voor de waarborgsom verzekering worden
legitieme inhoudingen op de waarborgsom vergoed door de verzekeraar, indien zij door
nalatigheid van de kapitein en / of bemanning zijn veroorzaakt, en wel tot het bedrag
van de gekozen verzekerde som die in de regel gelijk is aan de hoogte van het eigen
risico van de Cascoverzekering. Indien het bedrag van de schade hoger is dan het eigen
risico dan komt dit voor rekening van de eigenaar. De ingehouden waarborgsom mag
daarom niet hoger zijn het eigen risico van de Cascoverzekering.
Zorg ervoor dat alleen legitieme inhoudingen van uw waarborgsom worden afgetrokken!
Ongegronde inhoudingen voor schade die veroorzaakt werden door nalatig handelen van
de schipper en zijn bemanning, maar als gevolg van een slecht ontwerp of materiaal
vermoeidheid zijn bijvoorbeeld breken van het voorstag of wanten zonder invloed van
buitenaf, of breken van de anker ketting, etc. Bespreek in dergelijke gevallen uitgebreid
met de chartermaatschappij waarom u aansprakelijk zou zijn voor schade waarvoor u
geen schuld treft, en laat ons indien nodig weten wat de redenen zijn.
Gedraagt u zodanig alsof u niet verzekerd was en handel niet roekeloos. U hebt een
verplichting krachtens het verzekeringsrecht. De verzekeringsrelatie is een interne
juridische relatie tussen u en de verzekeraar. Spreek verder niet over uw verzekering
met de charter basis, omdat het uw legitieme onderhandelingspositie moeilijker maakt
".... omdat u toch verzekerd bent". Bij voortdurende "misverstanden" zou dit op lange
termijn kunnen leiden tot de uitsluiting van verzekeringsdekking van bepaalde
chartermaatschappijen wat niet in het algemeen belang van ons zou moeten gebeuren.
Indien schadeclaims, die u niet kunt voorkomen, worden afgetrokken van uw
waarborgsom zorg dat u van het charter bedrijf een kwitantie en een duidelijke reparatie
factuur ontvangt en stuur deze met een schade verslag dat wordt ondertekend door alle
bemanningsleden direct na uw aankomst thuis in. De begunstigden van de
verzekeringsdekking is de in de verzekering genoemde verzekeringnemer.
Let op dat uw borg alleen voor schade aan het gecharterde jacht wordt gebruikt en niet
voor aansprakelijkheid schadevergoedingen. (Zo dient dit in het charter contract te
staan!) Daar is in eerste instantie de aansprakelijkheid verzekering van de gecharterde
boot voor en pas daarna de schipperaansprakelijkheidsverzekering.

Bij de ondertekening van het contract zou u moeten overwegen en indien nodig
schriftelijk verduidelijken:
• dat de gedeponeerde waarborgsom uitsluitend wordt gebruikt voor materiële schade
aan het schip, veroorzaakt door u of uw bemanning en dat de schade door reparatie
kwitanties is te bewijzen,
• dat er bij aansprakelijkheid schades geen aftrek is en dus de waarborgsom voor deze
aansprakelijkheid schades niet beschikbaar is.
Controleer of dit wordt verduidelijkt in uw Charter contract. Als er twijfel bestaat maak
dan een verduidelijking van bovenstaande punten in een aanvulling. Dit voorkomt dat
eventueel later juridische geschillen ontstaan.
Dit is belangrijk voor u. Want het gebeurt steeds weer dat de waarborgsom zal worden
ingehouden. En dit is dan louter een recht verbintenissen kwestie.

Waarom Verzekeren?
Waarom een schipper-aansprakelijkheid verzekering?
In principe is de schipper aansprakelijk voor schade door schuld toegebracht aan
anderen, met zijn gehele huidige en toekomstige vermogen - volledig!
In het charter contract staat meestal dat het gecharterde schip verzekerd is tegen
aansprakelijkheid. Maar in het algemeen weet u niet voor welke bedragen. In Spanje zijn
bedragen van € 50 000, - heel gewoon. Schepen die verzekerd zijn door Lloyds of
London (dit is in Griekenland en Turkije zeer vaak het geval) zijn soms slechts tot de
waarde van het schip verzekerd. (dagwaarde verzekerd). Afhankelijk van het schip
kunnen we dan spreken over
€ 25 000, - of € 50 000, - of wat de huidige waarde ook is. Deze waarde is altijd te laag,
omdat uw aansprakelijkheid onbeperkt is!
Onze schipper-aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico tot € 2,5 miljoen!
Vorderingen van leden van de bemanning tegen u zijn bijna nooit verzekerd. Zelfs niet
als de schepen zijn verzekerd in overeenstemming met de in Duitsland gebruikelijke
"Algemene Verzekeringen Voorwaarden".
Onze schipper-aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico!
Indien het charter bedrijf de premie niet op tijd heeft betaald (wat ook regelmatig
gebeurd), dan heeft u helemaal geen dekking als schipper.
Onze schipper-aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico!
Voor materiële schade die u zelf aan het schip veroorzaakt (met inbegrip van totaal
verlies!) bent U persoonlijk volledig aansprakelijk indien uw handelingen zullen worden
beoordeeld als "grove nalatigheid". "Ik handel niet met grove nalatigheid ", zult u
denken! Maar "grove nalatigheid" is een breed begrip en zal uiteindelijk worden
beoordeeld door een Grieks, Turks of Kroatisch gerecht of waar het ongeval ook gebeurd
is. Dat is uw risico!
Onze schipper-aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico!
Uw persoonlijke aansprakelijkheid verzekering zal voor al deze risico's niet betalen! U
dient dit aansprakelijkheid risico niet te onvoorzichtig op zich te nemen. Dit probleem is
met onze schipper-aansprakelijkheid verzekering op te lossen voor bijna dezelfde prijs
als van een parkeerboete ( bij premie gedeeld met 4 personen )
Onze schipper-aansprakelijkheid verzekering dekt dit risico!

Waarom een schipper ongevallen verzekering?

"Ik heb reeds een ongevallenverzekering afgesloten, kunt u denken. De speciale
schipper- Ongevallen verzekering hebben wij om de volgende reden ontwikkeld:
Verschillende ongevallen verzekeraars sluiten letsel van "gevaarlijke" sporten uit.
(groeiende tendens)
Meesten ongevallenverzekeringen dekken reddingskosten (Redden van mensen van het
schip) met slechts een paar duizend euro. In het geval dat er geen persoonlijk ongeval is
gebeurd dekt men niets.
Als schipper kunt u er niet blindelings op vertrouwen dat alle bemanningsleden een
ongevallen verzekering hebben.
In het geval van een ongeval kan dit leiden tot een geschil tussen u en het gewonde
bemanningslid om vast te stellen of u als schipper schuld (en dus aansprakelijkheid)
heeft of niet.
"Dit doen mijn bemanningsleden niet, het zijn allen oude vrienden van me," zou je
denken. De realiteit is dat de ongevallen verzekeraar, ziektekosten verzekeraar, pensioen
verzekeraar, of wie anderszins de kosten van het ongeval moet betalen, deze op de
kapitein kan verhalen als hem schuld aansprakelijkheid kan worden bewezen.
Met de schipper-Ongevallen verzekering kan dit risico worden geëlimineerd. Omdat de
afdeling ongevallen-verzekering indien nodig zou moeten discussiëren met de
aansprakelijkheid afdeling van hetzelfde bedrijf, wat niet zal gebeuren in verband met de
zinloosheid.
Maar wat even belangrijk is! De schipper-Ongevallen verzekering vergoed (afhankelijk
van uw keuze) tot € 52 000, - aan bergingskosten. En zelfs als er geen ongeluk is
gebeurd, maar als u in nood bent en behoefte heeft om voor hulp te bellen. Hulp met
bergings helikopters kost in de mediterrane landen ongeveer € 15 000, - per uur!
De schipper-Ongevallen verzekering kan naar keuze worden afgesloten voor de schipper
en alle bemanningsleden of alleen voor de schipper zelf. Afhankelijk van uw keuze zal het
verzekerde bedrag in geval van schade worden verdeeld onder alle bemanningsleden of
uitsluitend onder de schipper.
Indien u kiest voor de verzekering van "Schipper & Bemanning " dan zijn alle
bemanningsleden die met de schipper aan boord zijn automatisch verzekerd. (een
opsomming van de namen van de bemanningsleden is niet nodig)
Waarom een waarborgsom verzekering?
Iedere ervaren schipper weet hoe snel de sfeer van de bemanning ernstig verstoord is
wanneer hij of een lid van de bemanning schade veroorzaakt en ieder gevraagd word om
mee te betalen. Hoe harmonieus de bemanning ook bij het begin van de charter is, zo
verdeeld kan deze worden bij de concrete vraag waarom iedereen moet mee betalen
voor de schade die is veroorzaakt door één persoon. - Dit is meestal de schipper zelf –
door zijn verantwoordelijkheid als schipper.
Daarom hebben we de YACHT-POOL-waarborgsom verzekering in het leven geroepen.
Deze geldt niet alleen voor één specifieke charter, maar volledig voor een heel jaar wereldwijd. U kunt charteren waar u wilt, zo vaak u wilt, welk schip en zolang u wilt.

Waarom een gevolgschade-verzekering?

Omdat het kan gebeuren dat u of uw bemanning schade veroorzaken aan het
gecharterde jacht waardoor het jacht voor de volgende charter geheel of gedeeltelijk
uitvalt. Door de wettelijke bepalingen of de bepalingen in het charter contract kunt u
verplicht worden om de schade te vergoeden.
De gevolgschade-verzekering zal de gerechtvaardige schade eisen uitkeren (naar gelang
YACHT-POOL gevolgschade voorwaarden) aan de eigenaar van het jacht vanaf de vierde
uitval dag tot maximaal € 13.000, -.
Nogmaals, deze verzekering geldt niet alleen voor één specifieke charter maar is volledig
van toepassing op het gehele jaar - wereldwijd!
U kunt charteren waar u wilt, zo vaak u wilt, welk schip (begrensd door uw verkozen
lengte) en zolang u wilt.

Waarom een schipper-rechtsbijstand verzekering?

Omdat u er niet zeker van zijn kan om niet te moeten vechten voor uw recht. Dit kan ook
ieder bemanningslid gebeuren. Ook de gehele bemanning kan aangesproken worden.
Daarom zijn met de schipper-rechtsbijstand verzekering de schipper maar ook allen die
met hem op weg zijn verzekerd.
De zaak kan explosief worden als bijvoorbeeld wegens een vermoeden van of
daadwerkelijke strafrechtelijke vergrijpen tegen de schipper of een bemanningslid door
de lokale autoriteiten een aanklacht wordt ingediend. Dit kan gemakkelijk gebeuren in
verband met een ongeval. Daarbij kan het schip direct aan de ketting worden gelegd. Dit
kan ook weer gevolgen hebben voor gevolgschade bij uitval van een charter. Als schipper
kunt u er niet zeker van zijn dat ieder van uw bemanningsleden een rechtsbijstandverzekering heeft, en als hij die heeft ook met dekking in het buitenland. In de Cariben is
bijna geen enkele Duitse rechtsbijstand-verzekering van toepassing. De gerechtskosten
moet men in het buitenland vooraf betalen zelfs als u in uw gelijk staat. De premie
gedeeld onder de bemanningsleden is te verwaarlozen.

Waarom een in beslag name verzekering?

In het geval van een vermoeden of werkelijke strafbaar feit (bijvoorbeeld in verband met
een ongeval) kan de lokale overheid het schip aan de ketting leggen. Dit kan gevolgen
hebben voor de volgende verhuur van het schip. Met de in beslag name verzekering staat
de verzekeraar garant tot maximaal € 52 000, - . Hiermee is te voorkomen dat het schip
wordt geblokkeerd en er verdere negatieve gevolgen voor de charteraar optreden.

Op de verzekeringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing (dit zijn de
voorwaarden van de meest voorkomende verzekeringen, de voorwaarden van de andere
verzekeringen kunnen we u toe mailen als u daarin interesse heeft).
Via deze link kunt u de voorwaarden bekijken:
http://www.yacht-pool.com/besondere_bedinungen.0.html

