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 CLAUSULE AFTREK NIEUW VOOR OUD. 
 
De aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw bedraagt: 
-het eerste jaar     ………..: 
-van jaar twee tot en met jaar vijf   ………..:  
-van jaar zes tot en met jaar tien  ………..: 
-elf jaar en ouder    ………..:  
 
Voor ankers en kettingen vindt de navolgende aftrek plaats: 
-van het eerste jaar tot en met jaar vijf  ………..: 
-zes jaar en ouder    ………..: 
 
Voor de tot de voortstuwing van het schip dienende motoren en toebehoren, met inbegrip van 
schroefas en schroef, wordt afgetrokken: 
-na het eerste jaar    ………..: 
 
In afwijking hiervan zal op de vergoeding van schade aan zeilen een aftrek worden toegepast van: 
-het eerste jaar en het tweede jaar    ………..: 
-het derde  en het vierde jaar   ………..: 
-het vijfde en het zesde jaar    …….....: 
Na zes jaar vindt geen vergoeding plaats. 
 
De aftrek wegens veronderstelde verbetering van oud tot nieuw heeft betrekking op alle 
herstellingskosten, niet zijnde sleep-, dok-, helling- en dergelijke kosten en evenmin sleeploon naar de 
werf. Bokkosten gemaakt ter plaatse van het ongeval, worden geacht onder dergelijke kosten te zijn 
begrepen. 
 
De voor de berekening van de aftrek bepaalde termijnen beginnen op die dag in het bouwjaar van het 
schip welke overeenkomt met de ingangsdatum van deze polis. Ten aanzien van de 
voortstuwingsinstallatie met inbegrip van schroefas en schroef beginnen deze termijnen op die dag in 
het jaar van in dienststelling van de machine, welke overeenkomt met de ingangsdatum van deze 
polis. 
 
 
Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule Aftrek Nieuw voor Oud die op 7december 
2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen 
de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de 
website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl. 
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