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Algemene gegevens
.
SOORT VERZEKERING
POLISNUMMER (VNAB)
POLISBLAD
UNIEK NUMMER

Aansprakelijkheid bedrijven
P09656
1
4BCE-39A9-6CF3-76AE

VERZEKERINGNEMER

Nederlandse Triathlon Bond
Papendallaan 49
6816 VD ARNHEM
.
REDEN AFGIFTE

Nieuwe verzekering

.
Contractgegevens
.

CONTRACTVERVALDATUM

1 januari 2019
1 januari 2020
1 januari 2020 met verlenging voor telkens 12 maanden

BRUTO PREMIE

¬

MINIMUMPREMIE

¬

INGANGSDATUM
PREMIEVERVALDATUM

.

INCASSOBEDRAG

12.682,50 per 12 maand(en)
11.500,00 per 12 maand(en)
¬ 15.346,97 (inclusief eventuele kosten en assurantiebelasting)

.
Risico- en dekkingsgegevens
.
HOEDANIGHEID

Zie volgblad.
VERZEKERD BEDRAG

¬
¬
¬

SUBLIMIET

¬

2.500.000,00
5.000.000,00
50.000,00
100.000,00

als maximum per aanspraak
als maximum per contractsjaar
als maximum per aanspraak voor opzichtschade
als maximum per contractsjaar als maximum per

contractsjaar
1.000,00
2.500,00
¬ 1.000,00
¬

EIGEN RISICO

¬

per aanspraak voor schade aan zaken
per aanspraak voor personenschade
per aanspraak voor opzichtschades

.
PREMIECOMPONENT

PREMIE

Jaaromzet
¬ 2.225.000,00
5,70000 o/oo

.
Voorwaarden en bijzonderheden
.
POLISVOORWAARDEN
CLAUSULE(S)

Nederlandse Beurspolis voor aansprakelijkheid (NBA 2014)
Bijzonderheden
7:611BW Goed werkgeverschap VBR
Handels- en economische sancties
NHT Terrorismeclausule

.
.
Bladzijde 1

Ecodass Insurance Services is een handelsnaam van VB Insurance Services B.V.

Polisnummer
Verzekeringnemer

: P09656
: Nederlandse Triathlon Bond

AFREKENING

Periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020

.
.
.
.
.
.

ASSURANTIEBELASTING

¬ 12.682,50
¬
10,00
¬ 2.665,43

TOTAAL

¬ 15.357,93

PREMIE
POLISKOSTEN

.
.
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Ecodass Insurance Services
als gevolmachtigde van:
.
|#HT3#|
Amlin Insurance SE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bladzijde 2
Zie tevens aangehecht(e) polisvolgblad(en)
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Vervolgblad 1
: behorende bij polisnummer P09656
Verzekeringnemer
: Nederlandse Triathlon Bond
________________________________________________________________________________
Bijzonderheden
Verzekerde hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekeringnemer in hoedanigheid van:
- Sportbond, inclusief alle nevenactiviteiten in de ruimste zin des woords,
passende bij de doelstelling van de Nederlandse Triathlon Bond;
- Organisatoren van (meervoudige)duursportevenementen (zoals zwemmen, fietsen,lopen,
schaatsen, langlaufen, skaten, kanoën en soortgelijke duursporten), waaronder zowel
wedstrijden als trainingen, die worden gehouden door of met goedkeuring van de
Nederlandse Triathlon Bond;
- Deelnemers aan (meervoudige) duursportevenementen zoals zwemmen, fietsen,lopen,
schaatsen, langlaufen, skaten, kanoën en soortgelijke duursporten) die worden gehouden
door of met goedkeuring van de Nederlandse Triathlon Bond of in geval van uitsluitend
wedstrijden eveneens door buitenlandse sportbonden welke bij die overkoepelende
organisatie zijn aangesloten.
.
Verzekerde(n)
In aanvulling op de voorwaarden worden onder verzekerden eveneens verstaan:
- aangesloten verengigingen;
- bestuursleden;
- leden van commissies en andere organen;
- leden van de bond, afgevaardigden en vrijwilligers van de verzekeringnemer en verzekerden;
- betaalde en niet-betaalde trainers van de bond en de aangesloten verenigingen;
- gasttrainers mits zij in het bezit van van de vereiste diploma's.
.
Tijdens de georganiseerde wedstrijden en/of trainingsactiviteiten van de Nederlandse Triathlon Bond
en debij haar aangesloten verenigingen worden tevens als verzekerden aangemerkt:
.
- de jaarlicentiehouders;
- de daglicentiehouders;
- de afgevaardigenden van het nationale team;
- deelnemers aan proeftrainingen.
.
Bijzonderheden
Schade aan zaken in huur of gebruik
In afwijking van het gestelde in de voorwaarden is wel verzekerd de aansprakelijkheid voor schade
aan zaken, die verzekerde in huur of gebruik heef conform de op het polisblad gemaximeerde
verzekerde bedragen.
.
Uitsluiting diefstal, vermissing e.d.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering,
vermissing of verwisseling van zaken zoals kledingstukken, sieraden, geld en geldswaardig papier.
.
Aansprakelijkheid deelnemers
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de deelnemers aan de door de aangesloten verenigingen
georganiseerde meervoudige duursportevenementen en trainingen.
Artikel 7:611 BW / Goed Werkgeverschap
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Vervolgblad 2
: behorende bij polisnummer P09656
Verzekeringnemer
: Nederlandse Triathlon Bond
________________________________________________________________________________
1. In aanvulling op hetgeen is geregeld in de Algemene Voorwaarden wordt onder schade
eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde geleden schade in verband met
een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het
ongeval), als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt
geleden en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een
behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen
te verzorgen.
.
Onder verzekerde wordt verstaan:
a. de verzekeringnemer, alsmede andere in de polis als verzekerde(n) opgenomen natuurlijke- of
rechtspersonen handelend in de hoedanigheid omschreven in de polis;
b. vennoten, commissarissen en bestuurders van verzekerden als genoemd onder a.;
c. personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen
opgericht in het kader van de arbeidsverhoudingen tussen de verzekerden als genoemd onder
a. en hun ondergeschikten alsmede de bestuursleden daarvan, handelend als zodanig.
.
2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere
polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van hetgeen in de
Algemene Voorwaarden is bepaald in de Uitsluiting motorrijtuigen - eveneens dekking indien de
schade is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de
navolgende aanvullende bepalingen:
.
2.1 Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft worden de bepalingen in
de Algemene Voorwaarden omtrent samenloop vervangen door de navolgende bepaling:
De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de schade-vergoeding
ingevolge de door deze clausule verleende dekking.
.
2.2 Uitgesloten blijft echter:
2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden,
straatraces, snelheidsproeven of -ritten;
2.2.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van
alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat
hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de
wet of overheid is of zou zijn verboden;
2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het
motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is
ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd.
2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien van schade
geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun
weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.
.
3 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
ondergeschikten geen andere polis van kracht is, zal hetgeen vermeld staat onder de
insluitingen genoemd in de Uitsluiting motorrijtuigen van de Algemene voorwaarden ten aanzien
van de in lid 1 genoemde dekking niet van toepassing zijn.
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Vervolgblad 3
: behorende bij polisnummer P09656
Verzekeringnemer
: Nederlandse Triathlon Bond
________________________________________________________________________________
4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade geldt, afhankelijk
van de aard van de in eerste instantie door de ondergeschikte ten gevolge van het ongeval
geleden schade (zaakschade of personenschade), ook met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde
schade.
.
5. Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2009. Ingeval de ingangsdatum van onderhavige verzekering na 1 januari
2009 ligt, dan dient voorgenoemde datum vervangen te worden door de werkelijke ingangsdatum.
.
Handels- en economische sancties
De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
.
NHT Terrorismeclausule (NHT)
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het "clausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor terrorismeschaden N.V. (NHT)" (hierna
"clausuleblad terrorismedekking") van toepassing.
.
Het "clausuleblad terrorismedekking" is uitsluitend van toepassing op in Nederland gelegen
risico's als omschreven in artikel 1.5. van genoemd clausuleblad.
.
Voor niet in Nederland gelegen risico's geldt, dat de verzekering geen dekking biedt voor
'het terrorismerisico' als omschreven in artikel 2.1 van het "clausuleblad terrorismedekking."
.
Het "clausuleblad terrorismedekking" en het protocol afwikkeling claims (zoals genoemd in het
"clausuleblad terrorismedekking") is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder
nummer 27178761.
.
U kunt de integrale tekst nalezen op www.terrorismeverzekerd.nl. Op verzoek kunnen wij u een
exemplaar toesturen.
.
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