
             

 

Winterklaar maken? Glad IJs! 

Het winterseizoen is al begonnen wanneer dit artikel 

verschijnt, en de enthousiaste (motor)booteigenaar zal (hoop 

ik tenminste) voldoende voorzorgsmaatregelen hebben 

genomen om schade, bijvoorbeeld door vorst, te voorkomen, 

vooral als het vaartuig niet op het droge wordt gestald. 

Frits Hommersom is al 20 jaar advocaat en gespecialiseerd in alle onderwerpen die met pleziervaart te maken hebben. 

Want helaas gaat niet alles altijd van een leien dakje, zelfs niet bij onze favoriete hobby. In zijn column voor Stegfunk.de 

van vandaag, behandelt hij het onderwerp van de meningen van deskundigen. Belangrijk: Frits Hommersom is 

verantwoordelijk voor de inhoud. Meningen en interpretaties komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van 

Stegfunk.de. Frits Hommersom schrijft deze column voor Stegfunk.de gratis in ruil voor zichtbaarheid op de site. 

Hoe zelfredzaam, praktisch en technisch begaafd de gemiddelde booteigenaar ook mag zijn, winterklaar maken 

vergt speciale zorg, en daarom wordt in dit artikel speciale aandacht aan dit onderwerp besteed. De volgende 

verhalen schetsen een aantal valkuilen die u kunt tegenkomen en die u na het lezen van dit artikel kunt vermijden. 

De heer De Wit bezat een luxe sloep die hij zelf elk jaar klaarmaakte voor de winter. Hij heeft de slangen ontlucht, 

de koelsystemen geleegd, alles was in orde. Hij was geschokt toen hij in het voorjaar ontdekte dat de motor 

vorstschade had opgelopen en dat de reparatie meer dan zesduizend euro zou kosten. De Wit meldde de schade 

bij zijn verzekeringsmaatschappij, die koeltjes reageerde: "De wintervoorbereiding moet worden uitgevoerd door 

een erkend bedrijf, bij gebreke waarvan vorstschadedekking is uitgesloten". De Wit kon zo kwaad worden als hij 

wilde, maar hij kreeg niet betaald. 

De heer De Hond had zijn verzekeringsvoorwaarden zorgvuldig gelezen. Toen hij zijn schip aan het eind van het 

vaarseizoen voor onderhoudswerkzaamheden aan een scheepswerf overhandigde, stemde hij er mondeling mee 

in dat de werf het schip ook winterklaar zou maken. In het voorjaar maakte de motor van zijn jacht slechts een 

paar geluidjes, braakte wat zwarte rook uit en gaf toen de geest. Schade van vele duizenden euro's. "Geen paniek," 

dacht De Hond, "ik heb de boot tenslotte door een professional winterklaar laten maken." De verzekeraar eiste 

vervolgens een bewijs hiervan, waarop De Hond zijn factuur tevoorschijn haalde. Het bleek dat de specifieke 

locatie er niet op stond. Desgevraagd ontkende de scheepswerf categorisch (hoe verrassend) dat was 

overeengekomen dat overwintering deel uitmaakte van de overeenkomst. De Bok kon dus niet bewijzen dat een 

vakman zijn boot winterklaar had gemaakt en kon dus naar schadevergoeding fluiten. 

Tenslotte, het verhaal van de heer Van Lochem. Hij had alles goed gedaan voor de winter: een professioneel 

bedrijf had de winterklaarmaking verzorgd en hij had een behoorlijke rekening waarop alles duidelijk stond 

beschreven. Hij liet zijn schip, een mooie halfopen Vlet, buiten voor de winter. Het schip was voorzien van een 

dekzeil. Opnieuw ging Van Lochem in een goede bui in het voorjaar naar de jachthaven en constateerde dat het 

schip half vol water stond, met desastreuze gevolgen voor een deel van de inboedel en de motor. Bij reconstructie 

bleek dat er veel sneeuw was gevallen en dat het dekzeil onder de druk van de vele centimeters sneeuw was 

bezweken. Na de vorst was de sneeuw in water veranderd en had zijn verwoestende werk gedaan. De vordering 

op de verzekeraar werd op ijzingwekkende wijze herhaald, met als argument dat deze was afgewezen wegens 

"ontoereikende voorziening". Volgens de verzekeraar had Van Lochem het schip vakkundig en correct winterklaar 

laten maken, maar had hij ook de zorgplicht om het schip tussentijds te inspecteren, zeker rekening houdend met 

de extreme weersomstandigheden. Zelfs de auteur kon in deze zaak geen beter resultaat voor de cliënt bereiken. 

Hoewel de verzekeraar uiteindelijk nog een gedeeltelijke goodwill-uitkering deed, bleef het grootste deel van de 

schade voor rekening van de heer Van Lochem. 

In een dit jaar gewezen vonnis trachtte een verzekerde zijn vorstschade voor de rechter op zijn verzekeraar te 

verhalen met het argument dat de polisvoorwaarde die schade als gevolg van bevriezing uitsloot, te ruim was, 

maar de rechter oordeelde dat de bepaling duidelijk was geformuleerd en dat een verzekeraar in beginsel vrij was 

om de beperking van de dekkingsomvang te bepalen. 

 



De verzekerde verweet de verzekeraar ook dat hij hem niet had ingelicht over de risico's van vorstschade of 

althans over de noodzaak om maatregelen te nemen, maar de rechter oordeelde dat een verzekeraar krachtens 

de verzekeringsovereenkomst niet een dergelijke zorgplicht had.  

Het Hof oordeelde: Het is aan de eigenaar om te overwegen wat daarvoor nodig is. Indien hij ter zake niet over 

voldoende deskundigheid beschikt, is hij verplicht ter zake hulp of inlichtingen in te roepen. 

In dit verband overwoog de rechter ook dat een verzekerde in het algemeen verplicht is zijn schade zoveel 

mogelijk te beperken. 

Wat leren we van deze incidenten?  

(Bijna) alle verzekeraars in Nederland hebben een "ontheffingsclausule" voor vorstschade. Als verzekerde moet 

u in elk afzonderlijk geval kunnen bewijzen dat u voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen, zodat de 

schade u niet kan worden aangerekend. Als u de wintervoorbereiding niet door een professioneel bedrijf hebt 

laten uitvoeren, is het eigenlijk onmogelijk te bewijzen dat u voldoende voorzorgsmaatregelen hebt genomen.  

Hoe goed, handig en voorzichtig u ook bent, laat het door een vakman doen! Zorg ervoor dat u ook een factuur 

hebt waaruit dit werk blijkt. Dit zal u niet alleen helpen bij het indienen van uw vordering, maar zal voor u ook de 

weg vrijhouden om het bedrijf in kwestie aansprakelijk te stellen. 

Tot slot: denk niet dat u achterover kunt leunen als u het schip eenmaal winterklaar hebt gemaakt. Net als op het 

water bestaat er een zorgplicht om uw vaartuig in de winter regelmatig te (laten) inspecteren en te beschermen 

tegen schade. 

Indien (corona)omstandigheden het moeilijk of bezwaarlijk maken uw vaartuig persoonlijk te bezoeken, kan van 

de nood een deugd worden gemaakt door de werkzaamheden en de noodzakelijke inspectie te laten uitvoeren 

door een bedrijf in de haven. 

Gespecialiseerd in juridische zaken met betrekking tot watersport: Frits Hommersom  

U kunt Frits Hommersom, die vloeiend Duits spreekt, bereiken op www.hommersomadvocatuur.nl. 

(www.stegfunk.de) 

 


