
                                                        

Informatiekaart Basis BTA-Polis 
(Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid voor kleinere verenigingen en 

stichtingen) 
 

Waarom de Basis BTA-Polis? 
 

Speciaal voor kleinere en middelgrote verenigingen en stichtingen heeft Nassau verzekeringen de 

Basis BTA-Polis ontwikkeld. Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende behoefte bij deze doelgroep om 

adequaat verzekerd te zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico tegen een premie die past bij hun 

budget. Bovendien is het aanvraagtraject heel eenvoudig: het invullen van een beknopt digitaal 

aanvraagformulier met basisgegevens is voldoende. Na acceptatie wordt de polis enkele dagen later 

toegestuurd. 
 

De Basis BTA-Polis biedt een volwaardige bestuurdersaansprakelijkheidsdekking en kan tegen een zeer 

scherpe premie worden aangeboden, die lager is dan die van onze reguliere, maatwerk BTA-Polis.  

De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

•  lagere verzekerde bedragen 

•  sterk vereenvoudigd acceptatieproces: direct een polis na acceptatie van een beknopt digitaal 

aanvraagformulier 
 

Voor welke verenigingen en stichtingen geschikt? 
 

De doelgroep voor de Basis BTA-Polis bestaat uit verenigingen en stichtingen met een balanstotaal 

tot EUR 750.000. 
 

De Basis BTA-Polis is niet bedoeld voor: 

•  verenigingen en stichtingen die korter dan 1 jaar bestaan 

•  verenigingen en stichtingen met een negatief eigen vermogen 

•  vennootschapsplichtige verenigingen en stichtingen 

•  financiële instellingen en (pensioen)fondsen 

•  steunfondsen, stichting administratiekantoren en Stichting Preferente Aandelen 

•  voetbalverenigingen 

•  informele verenigingen (= geen statuten in notariële akte opgemaakt) 

•  evenementen 

NB Specifiek voor VVE’s (Vereniging van Eigenaren) heeft Nassau een speciale polis ontwikkeld. Meer 

informatie kunt u vinden op de separate informatiekaart over BTA VVE-Polis. 

 
 

Indien er geen mogelijkheden zijn voor de Basis BTA-Polis, kunt u naar de mogelijkheden vragen voor 

een offerte van een maatwerk BTA-Polis. 
 

Premie en verzekerd bedrag 
 

De keuze is uit drie verzekerde bedragen met bijbehorende premies: 
 

Verzekerd bedrag  Premie 

€ 100.000  € 225 

€ 250.000  € 300 

€ 500.000  € 400 
 

Verzekering afsluiten? 
 

Wilt u meer informatie of wilt u de Basis BTA-Polis afsluiten, neem dan contact op met uw 

assurantieadviseur. 


