
Aanvulling voor werelddekking is ook mogelijk

NOVA-leden kunnen apparatuur met een
aanzienlijke premiereductie verzekeren
Fotograferen of filmen. Dat is creatief bezig zijn, werken met één of meer talenten, met enige visie en een goede camera. Dat is plezier
hebben met soms kostbare apparatuur. Vooral de 'enthousiaste NO V A-amateur' spaart vaak kosten noch moeite om tot een goed resultaat
te komen. Voor hem en zijn hobby heeft de Nova - met behoud van de normale verzekeringsvoorwaarden - een aanzienlijke premiereduc-
tie weten te bedingen. Uitsluitend voor bij de NOVA aangesloten filmamateurs.



Zo'n uitgebreide dekking voor camera,
projectie- en geluidsapparatuur, lenzen
en ander toebehoren omvat, in hoofdza-
ken samengevat: alle schade aan of ver-
lies van de verzekerde apparatuur door
welke oorzaak dan ook ontstaan. Bij-
voorbeeld: schade door vallen en stoten
van de camera, door diefstal of zoekra-
ken.
Ruime dekking
Een ruime dekking met weliswaar enkele
voor de handliggende uitzonderingen.
Niet vergoed worden: opzet tot schade,
reiniging en reparatie voor normaal on-
derhoud, slijtage en klimatologische in-
vloeden, verkeerde netspanning en kort-
sluiting. Normale zaken die bij goed ge-
bruik voorkomen kunnen worden.

Wat zorg minder
bij het filmen

Apparatuur is niet alleen in Nederland
verzekerd, maar ook in heel Europa -
inbegrepen Europees Rusland en de Bal-
kan - de Azoren, Canarische eilanden,
Madeira en de niet Europese landen rond
de Middellandse Zee. Voor werelddek-
king kan een aanvulling verkregen wor-
den.
Voor nieuwe apparatuur wordt de eerste
2 jaar bij totaal verlies de op dat moment
geldende cataloguswaarde vergoed (tot
max. de verzekerde som). Voor appara-
tuur ouder dan 2 jaar geldt een zeer gun-
stige afschrijvingsregeling (max. tot 50%
vanaf het 6e jaar). Apparatuur die veel
ouder is, zal bekeken worden op basis
van de oorspronkelijke waarde en een
inflatiecorrectie op het aantal lopende ja-
ren, waardoor een redelijk verzekerd be-
drag ontstaat.

Snelle aangifte
Het is van belang bij schade en verlies zo
spoedig mogelijk aangifte te doen bij po-
litie, het hotel e.d. En natuurlijk aan de



verzekeraar met omschrijving van het
schadegeval, kosten van herstel, etc.
En de kosten? Voor slechts ƒ 15 per
duizend/perjaar neemt u deel in de col-
lectieve sfeer van deze verzekering,
(bijv.: ƒ 5000 apparatuur kost dus ƒ 75
plus assurantiekosten).
Als standaard zal gestreefd worden naar
ingangsdata en mutaties per l dag van de
jaarkwartalen.

U kunt u melden door inzending van het
formulier aan de NOVA ter controle van
het lidmaatschapsnummer, waarna het

formulier doorgezonden wordt door Nova
Intermediair naar verzekeraar voor ver-
dere afhandeling. Voorkomende schade-
gevallen zullen rechtstreeks tussen verze-
kerde en verzekeraar geregeld worden op
basis van de vigerende rechtsregels en ver-
zekeringsnormen .

De natuurliefhebbers en -filmers krijgen
nog een kans - mits zij in bovenstaande
verzekering deelnemen nl. het verzeke-
ren van hun kampeeruitrusting tegen de
sterk gereduceerde premie van ƒ 12,50
per 1000/per jaar (min.premie ƒ 25).


