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Bijzondere voorwaarden

De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van 
de verzekering en worden geacht daarmede één geheel te vormen. Het polisblad, de daarop vermelde 
Algemene voorwaarden en clausules maken deel uit van dat geheel.
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Artikel 1 / Algemeen 

Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de 
van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden Aansprakelijkheids- 
verzekering voor Bedrijven en Beroepen.

Artikel 2 / Dekking

Artikel 2.1 / Verzekerde hoedanigheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden 
die is veroorzaakt tijdens het verrichten van activiteiten overeenkomstig 
de statuten of het reglement van verzekeringnemer.

Artikel 2.2 / Uitbreiding kring van verzekerden
Voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd, zullen naast 
de in artikel 1.12 van de Algemene voorwaarden Aansprakelijkheids-
verzekering voor bedrijven en beroepen genoemde verzekerden, 
eveneens als verzekerden worden beschouwd:
a. bestuurders en administrateurs, of wie zich verder in enige functie 

bezighoudt met de behartiging van de belangen van verzekering- 
nemer, handelend als zodanig;

b. de leden van de vereniging, handelend als zodanig;
c. de vrijwilligers, echter alleen tijdens het verrichten van werkzaamheden 

ten behoeve van verzekeringnemer.

Artikel 2.3 / Activiteiten elders
Wanneer leden en/of vrijwilligers elders activiteiten ontplooien binnen 
het kader van de doelstelling van de vereniging, is de verzekering ook 
van kracht, indien zij geacht kunnen worden de vereniging aldaar te 
vertegenwoordigen.

Artikel 2.4 / Zaken onder opzicht
In afwijking van het in artikel 9.23 van de Algemene voorwaarden 
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen bepaalde geldt 
de uitsluiting voor zaken onder opzicht niet voor de aansprakelijkheid 
voor schade aan zaken van derden veroorzaakt gedurende de tijd dat 
verzekerde die zaken in verband met huur of gebruik rechtmatig onder 
zich heeft. 
Er geldt een verzekerd bedrag van € 50.000,- per aanspraak en € 100.000,- 
per verzekeringsjaar als onderdeel van de op het polisblad genoemde 
verzekerde bedragen. Een en ander met inachtneming van het gestelde 
in artikel 2.5 van deze bijzondere voorwaarden en artikel 24 van de 
Algemene voorwaarden.

Artikel 2.5 / Eigen risico
Er geldt een eigen risico van €100,- per aanspraak voor zaakschade, doch 
voor schade aan zaken onder opzicht bedraagt het eigen risico € 250,- per 
aanspraak.

Artikel 3 / Premie

Artikel 3.1  / Premievaststelling
De op het polisblad genoemde jaarpremie is gebaseerd op het in de polis 
genoemde aantal leden. en blijft tot een in de polis genoemde maximaal 
aantal leden gelijk. In afwijking van het gestelde in artikel 14.1.b van de 
Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en 
Beroepen kan de premie ook worden aangepast wanneer het aantal leden 
het in de polis genoemde maximaal aantal leden overschrijdt. 
Indien in enig verzekeringsjaar het in de polis genoemde maximaal aantal 
leden wordt overschreden, dient dit uiterlijk drie maanden voor het einde 
van het verzekeringsjaar waarin deze stijging heeft plaatsgevonden aan 
verzekeraar te worden doorgegeven
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