NOVA sluit collectief verzekeringscontract voor uw apparatuur.
Al onze leden bezitten een camera en bijbehorende apparatuur. Vaak is het verstandig om deze apparatuur te
verzekeren. Bij aanschaf apparatuur wordt u in de winkel soms al een verzekeringsaanbod gedaan. Kijk goed naar de
voorwaarden of deze verzekering dekking biedt in alle gevallen waarin u de apparatuur gebruikt. Vaak zijn er uitsluitingen
als u op reportage gaat, een betaalde opdracht uitvoert of uw camera door een ander laat hanteren. Ook hanteert men
meestal een afschrijvingsmodel waarbij u in de loop van de tijd minder krijgt uitgekeerd en moet de premie soms voor
meerdere jaren vooruit worden betaald.
Door het NOVA bestuur is onderzoek gedaan naar de verzekeringsmogelijkheden voor de apparatuur van haar leden.
Wij hebben gekozen voor de DSV Verzekeringen. Zij bieden een uitgebreide apparatuurverzekering onder uitstekende
condities.
Zij verzorgen de verzekeringen voor de Nederlandse omroepbedrijven en bieden collectieve contracten voor onder
andere de “Nederlandse vereniging van journalisten”, “Nikon club Nederland”, “Birdpix” en “Nederpix”. Ook diverse
professionele filmorganisaties hebben hun verzekeringen hier onder gebracht.
Aan dit rijtje is nu ook de NOVA toegevoegd.
Wat betekent dit voor u?
Als NOVA lid kunt u gebruik maken van het collectieve contract.
U krijgt 10% korting op de premie of u kunt kiezen voor een verlaagd eigen risico van €100,- per gebeurtenis.
Wat is verzekerd?
De exacte voorwaarden vindt u op de website: www.apparatuurverzekering.nl . Enkele punten hieruit zijn:
Uw apparatuur is het gehele jaar op All Risk condities verzekerd;
De dekking is 24 uur per dag van kracht, in uw woning of bedrijf, tijdens vervoer en gebruik;
Uw apparatuur is zonder afschrijving of nieuwwwaarderegeling voor het verzekerde bedrag verzekerd.
Het dekkingsgebied is Nederland, Europa of de gehele wereld, naar uw keuze.
Scherpe premies en snelle schadeafwikkeling.
Waarom verzekeren?
De kans dat u een beroep moet doen op een verzekering voor uw apparatuur is niet groot. Maar als er iets gebeurt met
uw apparatuur heeft u dan voldoende financiële middelen om zelf de schade te betalen? Is het antwoord ja, dan is een
verzekering voor u niet nodig. Is het antwoord nee, dan is het afsluiten van een verzekering verstandig.
Een andere afweging is of de te betalen premie in verhouding staat tot de waarde van uw apparatuur. Hierbij moet u ook
kijken naar het te betalen eigen risico in geval van schade.
Hoe kunt u, uw apparatuur verzekeren?
1. Ga naar de website www.apparatuurverzekering.nl.
2. Kies voor “Premie berekenen”of “Direct verzekering afsluiten”.
3. Kies bij collectief contract voor de optie “NOVA”.
4. Vul uw NOVA lidmaatschapsnummer in.
5. Verzendt het formulier.
De verzekeraar zal nu bij de NOVA controleren of u inderdaad lid bent. Is dit het geval dan zal uw aanvraag verder
worden afgehandeld.
Tot slot.
De NOVA is van mening dat zij haar leden een prima mogelijkheid biedt om een goede verzekering af te sluiten voor hun
apparatuur en adviseert u om te onderzoeken of dit ook voor u van toepassing is.
Ook bestaande apparatuur kunt u voor verzekering aanbieden.
Als u gebruik maakt van de verzekering sluit u een contract met de verzekeringsmaatschappij. De NOVA is hierbij geen
partij.

