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1
Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.2
verzekeringnemer: degene die de verzekering is aangegaan met de Europeesche
1.3
verzekerde: de verzekeringnemer en, indien meeverzekerd, zijn inwonende gezinsleden
1.4
premie: premie, kosten en assurantiebelasting
1.5
uitkering: vergoeding van schaden, kosten of verliezen
1.6
golfuitrusting: de golfclubs, golftas, golfkar, golfparaplu, ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen, golfregenkleding en zitstok, waarvan verzekerde eigenaar is
1.7
kleding: de tijdens het golfen in het clubhuis achtergelaten persoonlijke kledingstukken en schoenen
1.8
hole in one: een erkende hole in one gemaakt op een baan met een minimale par van 62, uitgezonderd een hole in one gemaakt op een wintergreen
1.9
nieuwwaarde: het bedrag onmiddellijk vóór de schade, benodigd voor het verkrijgen van nieuwe
zaken van hetzelfde merk en type/dezelfde soort en kwaliteit
1.10
dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.
De bovenstaande begrippen worden in de voorwaarden cursief en vet weergegeven.
2
Geldigheidsduur verzekering
2.1
De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum.
2.2
De verzekering is aangegaan voor de in de polis genoemde termijn en zal steeds op de contractvervaldatum stilzwijgend worden verlengd met het in de polis genoemde aantal maanden.
2.3
De verzekering eindigt:
2.3.1
op de contractvervaldatum, als verzekeringnemer uiterlijk 3 maanden voor deze datum per een aan
de Europeesche gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd
2.3.2
zodra verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt.
2.4
De Europeesche heeft het recht de verzekering te beëindigen:
2.4.1
op de contractvervaldatum, als de Europeesche uiterlijk 3 maanden voor deze datum de verzekering
schriftelijk heeft opgezegd
2.4.2
binnen 30 dagen nadat een gebeurtenis die voor de Europeesche tot een verplichting tot uitkering
kan leiden, haar ter kennis is gekomen
2.4.3
binnen 30 dagen nadat de Europeesche op grond van deze verzekering een uitkering heeft verleend,
dan wel heeft afgewezen
2.4.4
binnen 30 dagen nadat de Europeesche een zodanige risicowijziging ter kennis is gekomen dat zij de
verzekering niet wenst voort te zetten
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2.4.5
2.4.6

als verzekerde met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven
als verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is premie te betalen.

2.5
De verzekering eindigt in de in 2.4.2 tot en met 2.4.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief
genoemde datum. De Europeesche zal in deze gevallen een opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht
nemen.
3
Geldigheidsduur dekking
3.1
De geldigheidsduur van de dekking is gelijk aan de geldigheidsduur van de verzekering.
3.2
De dekking wordt opgeschort als verzekeringnemer langer dan 30 dagen na de premievervaldatum
in gebreke is premie te betalen. De opschorting zal terugwerken tot de premievervaldatum. De dekking wordt
hersteld 24 uur nadat de achterstallige premie en eventuele incassokosten door de Europeesche zijn ontvangen. Voor gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens de opschorting wordt geen uitkering verleend.
4
Premie
4.1
Betaling
Verzekeringnemer is verplicht de premie steeds bij vooruitbetaling te voldoen.
4.2
Teruggave
Behoudens in geval van beëindiging door de Europeesche, als omschreven in 2.4.2 t/m 2.4.4, bestaat geen
recht op teruggave van premie.
5
Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.
6
Dekking
Golfuitrusting
6.1
Verzekerd is schade aan of verlies van de golfuitrusting door elke onzekere gebeurtenis.
Hole in one
6.2
Als verzekerde een hole in one maakt, verleent de Europeesche een uitkering zoals in de polis vermeld.
Aansprakelijkheid
6.3
De verzekering omvat tot ten hoogste het in de polis genoemde bedrag per gebeurtenis, de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn hoedanigheid van golfspeler, voor schade die tijdens de geldigheidsduur
van de verzekering is toegebracht en die het gevolg is van:
6.3.1
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend
6.3.2
beschadiging, tenietgaan of vermissing van zaken.
Deze dekking geldt eveneens voor schade veroorzaakt met de mechanisch voortbewogen golfkar die verzekerde in eigendom toebehoort, mits de golfkar een snelheid van 10 kilometer per uur niet kan overschrijden.
6.4
Bovendien omvat de verzekering de door de Europeesche gemaakte kosten van verweer, mits deze
verzekering ook overigens dekking verleent.
6.5
Als, ter waarborging van de rechten van benadeelden, door een overheid het stellen van een zekerheid door verzekerde wordt verlangd, zal de Europeesche, binnen het verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid, deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste 10% van het voor aansprakelijkheid verzekerde bedrag, als
deze verzekering ook overigens dekking verleent.
Kleding
6.6
Verzekerd is schade aan of verlies van de kleding door elke onzekere gebeurtenis.
7
Uitsluitingen
Algemeen
7.1
Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:
7.1.1
een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het
recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarover geen onware opgave is gedaan
en/of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven
7.1.2
nalatig is in de vervulling van enige krachtens deze verzekering op hem rustende verplichting
7.1.3
met opzet schade heeft veroorzaakt.
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7.2
Geen uitkering wordt verleend voor gebeurtenissen:
7.2.1
die (in)direct verband houden met
- molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, en de definities daarvan, vormen een onderdeel
van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd
- atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt
- inbeslagneming en verbeurdverklaring.
7.3
De uitsluitingen genoemd in 7.1 gelden niet voor de verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem terzake van deze
omstandigheden geen enkel verwijt treft.
Golfuitrusting/kleding
7.5
Geen uitkering wordt verleend voor schade of verlies:
7.5.1
door onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor de golfuitrusting/kleding
7.5.2
ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie
7.5.3
door normale slijtage of enige geleidelijk werkende invloed.
7.6
Geen uitkering wordt verleend als verzekerde ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging
van de golfuitrusting:
7.6.1
niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen
7.6.2
bovendien onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen. Als betere maatregel ter voorkoming van diefstal uit een vervoermiddel geldt in ieder geval dat de golfuitrusting:
- wordt opgeborgen in de afzonderlijk afgesloten kofferruimte in een personenauto danwel in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in
een personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen een stationcar
- wordt opgeborgen in het interieur van een kampeerauto, bestelbus/-auto of caravan, dat aan het zicht van
buitenaf onttrokken is door een aangebrachte deugdelijke voorziening
- anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en naar de vaste woonplaats niet in het vervoermiddel wordt achtergelaten.
Aansprakelijkheid
7.7
Geen uitkering wordt verleend voor schade:
7.7.1
aan zaken die een verzekerde of een ander voor hem onder zich heeft
7.7.2
die verband houdt met het houden, gebruiken of besturen van motorrijtuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.
8
Verplichtingen bij schade
Algemeen
8.1
Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
8.1.1
al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade
8.1.2
de Europeesche alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens
te verschaffen
8.1.3
iedere gebeurtenis waaruit voor de Europeesche een verplichting tot uitkering kan ontstaan zo snel
mogelijk, op een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier, bij de Europeesche te melden.
Mededelingen die hierbij worden gedaan dienen mede tot het vaststellen van de schade en het recht op uitkering
8.1.4
de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen
8.1.5
originele bewijsstukken over te leggen
8.1.6
in geval van diefstal, verduistering, joyriding, vermissing, kwaadwillige beschadiging of doorrijden,
daarvan onmiddellijk ter plaatse van de gebeurtenis aangifte te doen bij de politie. Het schriftelijk bewijs daarvan moet aan de Europeesche worden overgelegd
8.1.7
de Europeesche onmiddellijk alle terzake ontvangen brieven, dagvaardingen en andere stukken
onbeantwoord door te sturen
8.1.8
zijn aanspraken op vergoedingen die hij tegenover derden heeft (tot ten hoogste de van de
Europeesche ontvangen uitkering) over te dragen aan de Europeesche, tezamen met alle bewijsstukken van
deze aanspraken.
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Aansprakelijkheid
8.2
Verzekerde is verplicht:
8.2.1
zich te onthouden van activiteiten/beslissingen ten aanzien van de schaderegeling, omschreven in 9.2
8.2.2
de Europeesche te machtigen over de zekerheidstelling (6.5) te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen
8.2.3
als hij door de benadeelde in rechte wordt aangesproken, de feitelijke leiding van het proces over te
laten aan de Europeesche en haar, dan wel de door haar aangewezen raadsman of gemachtigde, alle benodigde volmachten te verlenen.
Golfuitrusting/kleding
8.3
Verzekerde is verplicht:
8.3.1
bij schade aan de golfuitrusting/kleding het beschadigde te bewaren en te wachten met reparatie,
teneinde de Europeesche in de gelegenheid te stellen het beschadigde te onderzoeken en de schade vast te
stellen
8.3.2
binnen de in 9.4 genoemde termijn regelmatig bij de politie te informeren naar het eventueel teruggevonden zijn van de golfuitrusting/kleding en de Europeesche zo snel mogelijk te berichten als deze is
teruggevonden
8.3.3
zijn volle medewerking te verlenen aan de overdracht bedoeld in 9.5 en 9.6 en aan de ondertekening
van een daartoe strekkende verklaring.
8.4
In afwijking van 8.3.1 heeft verzekerde het recht schade te laten herstellen zonder voorafgaande
machtiging, als de kosten niet hoger zijn dan € 50,-.
Verzekerde is verplicht de Europeesche hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en haar zo snel mogelijk de
originele gespecificeerde nota van de reparatie-inrichting toe te zenden.
9
Schaderegeling
Algemeen
9.1
De Europeesche is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.
Wettelijke aansprakelijkheid
9.2
Uitsluitend de Europeesche is gerechtigd naar eigen inzicht vorderingen van benadeelden te erkennen, af te wijzen of door betaling af te doen, tegen dergelijke vorderingen verweer te voeren, terzake voorschotten te geven, schikkingen of dadingen aan te gaan en dergelijke. De terzake door de Europeesche genomen beslissingen zijn voor verzekerde bindend.
Golfuitrusting/kleding
De Europeesche heeft het recht een uitkering op basis van totaal verlies slechts te verlenen tegen
9.3
overdracht van het eigendomsrecht op de verloren gegane zaak met overgave van de op die zaak betrekking
hebbende documenten, hulpzaken en dergelijke.
9.4
Bij diefstal van verzekerde zaken is de Europeesche pas na verloop van 30 dagen nadat de gebeurtenis bij haar is aangemeld, verplicht het schadebedrag te doen vaststellen.
9.5
De Europeesche heeft het recht eventuele restanten over te dragen aan een derde.
9.6
Als de Europeesche de verloren gegane zaak met succes heeft opgeëist, heeft verzekerde het recht
de eigendom van de zaak terug te krijgen tegen terugbetaling van de terzake aan hem gedane uitkering.
9.7
Bij verschil van mening over het schadebedrag heeft verzekerde het recht om tegenover de deskundige van de Europeesche een andere deskundige aan te wijzen. De kosten van deze deskundige zijn voor
rekening van verzekerde.
9.8
Bij verschil van mening tussen de beide deskundigen zullen deze samen een derde deskundige
benoemen. Zijn schadevaststelling moet binnen de grenzen van beide taxaties blijven en is bindend. De
kosten van deze deskundige dragen de Europeesche en verzekerde elk voor de helft.
Hole in one
9.9
De Europeesche is pas tot uitkering verplicht als verzekerde afdoende heeft aangetoond dat hij een
erkende hole in one heeft gemaakt.
9.10
Verzekerde is verplicht de originele, door de clubsecretaris medeondertekende, score-kaart in te
leveren.
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Waardebepaling bij schade
Golfuitrusting
10.1
Basis voor berekening van een uitkering is:
10.1.1 voor zaken die niet ouder zijn dan 60 maanden: de huidige nieuwwaarde
10.1.2 voor zaken die ouder zijn dan 60 maanden: de dagwaarde
beide tot maximaal het verzekerd bedrag
Kleding
10.2
Basis voor berekening van een uitkering is de dagwaarde.
11
Uitkering
Wettelijke aansprakelijkheid
11.1
De maximale uitkering is het in de polis genoemde bedrag of een hoger wettelijk vereist minimum
verzekerd bedrag per gebeurtenis.
11.2
De kosten genoemd in 6.4 komen boven het verzekerd bedrag voor rekening van de Europeesche.
Golfuitrusting/kleding
11.3
De maximale uitkering is:
11.3.1 bij totaal verlies: de volgens 10 vastgestelde waarde, minus de waarde van de restanten
11.3.2 bij beschadiging: de herstelkosten tot maximaal het volgens 11.3.1 uit te keren bedrag.
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Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van
enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is
deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen
die het bedrag, waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken, te boven gaat.
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Onderverzekering
De Europeesche zal ten aanzien van het verzekerd bedrag voor de golfuitrusting en kleding geen beroep op
onderverzekering doen.
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Aanpassing premie/voorwaarden
14.1
Als de Europeesche haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort herziet
en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing te vorderen van deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden met ingang van de eerste prolongatiedatum na de invoering van de wijziging. De Europeesche doet van de beoogde aanpassing mededeling aan verzekeringnemer.
Dit kan eventueel op de premiekwitantie geschieden.
14.2
De verzekeringnemer wordt geacht met de wijziging te hebben ingestemd, tenzij de Europeesche
binnen 30 dagen na de prolongatiedatum een schriftelijk bericht van weigering heeft ontvangen. Bij een weigering eindigt de verzekering op de prolongatiedatum te 24.00 uur.
15
Rechthebbende
Recht op uitkering bestaat voor verzekerde. Bij wettelijke aansprakelijkheid heeft de Europeesche het recht
benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen aan te gaan.
16
Vervaltermijn recht op uitkering
Heeft de Europeesche ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt,
dan vervalt ieder recht jegens de Europeesche terzake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6
maanden, tenzij verzekerde binnen deze termijn schriftelijk heeft gereageerd. Deze termijn gaat in op de dag
waarop de Europeesche dit bericht verstuurde.
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Adres
Kennisgevingen door de Europeesche aan verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij de
Europeesche bekende adres of aan het adres van degene, via wiens bemiddeling deze verzekering loopt.
18
Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd
aan:
- de directie van Europeesche Verzekeringen, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
- de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
- de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze van verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19
Persoonsregistratie
De bij de aanvraag of het wijzigen van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de
Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
en/of financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming
en bestrijding van fraude.
De gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van
de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, telefoon: 070-3338777, www.verzekeraars.nl
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Verzekeringsadviseur

310-07 01-02

Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam
Hoogoorddreef 56, 1101 BE Amsterdam Z.O.
Telefoon 020 - 651 52 53
www.europeesche.nl

