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Inleiding
Na vele jaren is er eindelijk een einde gekomen aan veel onduidelijkheid. Het Algemeen Bestuur
heeft de verzekeringsproblematiek daadkrachtig ter hand genomen, hetgeen heeft geresulteerd in
een prachtig, maar vooral kompleet verzekeringspakket Dat werd afgesloten via bij de Rabobank
die e.e.a. onderbracht bij de maatschappijen Interpolis en Zürich.
Het verzekeringspakket ziet er als volgt uit:
• Een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor het Algemeen Bestuur, de zes Verenigingsbesturen en koorbesturen.
•

Een Bedrijven Compactpolis, waarin begrepen:
o Een Inventarisverzekering voor alle aangesloten koren en de bibliotheek in Zeist
o Een Rechtsbijstandsverzekering voor Algemeen Bestuur, zes Verenigingsbesturen en
alle koorbesturen.
o Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het KNZV, de Verenigingen en alle
aangesloten koren.

•

Een Ongevallenverzekering voor het Algemeen Bestuur, de zes Verenigingsbestuurders en
de Verenigingsraad.

In deze Brochure vindt u gedetailleerde informatie omtrent de dekking die de diverse polissen
bieden. Tevens zijn modelbrieven opgenomen voor het opzeggen van uw huidige polis(sen).
In de bijlagen treft u tevens een brochure aan m.b.t. een evenementen verzekering met een aanvraagformulier.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen
Sinds de invoering van de antimisbruikwetgeving in Boek II van het Burgerlijk Wetboek kunnen
bestuurders en commissarissen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor door derden geleden
vermogensschade. Derden stellen de bestuurders en commissarissen aansprakelijk op grond van
onbehoorlijk bestuur bij een rechtspersoon. Hierdoor kan het privé-vermogen van deze bestuurders
en commissarissen in gevaar kan komen.
De partijen die bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen zij onder andere: medebestuurders, afnemers, toeleveranciers, aandeelhouders, werknemers, de belastingdienst en de curator.
Hoewel we van een aantal bedrijven zoals Ahold, Stichting Gay Games en Baan weten dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld worden de meeste schades buiten de publiciteit gehouden door de geschillen onderhands te regelen.
Mede door deze publiciteit, de toenemende claimbewustheid en maatschappelijke veranderingen
heeft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering meer bekendheid gekregen.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit onrechtmatige daad en wanprestatie van bestuurders en commissarissen in hun hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat hier om directe vermogensschade. Letsel- en zaakschade zijn verzekerd onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven. Tevens biedt de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekking voor verweer- en proceskosten. Deze kosten zijn
niet onder een normale rechtsbijstandverzekering gedekt.
Een aantal voorbeelden die zich in de praktijk regelmatig voordoen
•

Een nieuwe tendens is dat (ex) bestuurders bij faillissement door schuldeisers aansprakelijk
worden gesteld indien zij hun vordering niet volledig kunnen innen bij de curator. Uiteraard
kan de curator de bestuurders zelf ook aansprakelijk stellen om zo meer te kunnen vorderen
voor de schuldeisers.

•

Bestuurders kunnen worden aangesproken wanneer een jaarrapport foutieve informatie bevat of als bijv. de termijn van deponering van de jaarrekening wordt overschreden.

•

Een typische kwestie van wanbeleid is wanneer een bestuurder wordt verweten vlak vóór
het faillissement nog bepaalde verplichtingen te zijn aangegaan waarvan hij hoogst waarschijnlijk weet deze niet te kunnen nakomen.

De Bedrijven Compact Polis
Rubriek Aansprakelijkheid Bedrijf
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven geldt voor schade aan personen en zaken. Daarnaast zijn verzekerd de proces- en rechtsbijstandskosten alsmede de wettelijke rente en bereddingskosten. Bereddingskosten worden vergoed tot maximaal de verzekerde som. De overige kosten
worden boven het verzekerde vergoed (met specifieke limieten).
Het gaat in principe om de aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade.
Dit is een belangrijke limitering van de dekking omdat hierdoor de zogenaamde directe vermogensschade buiten de dekking blijft. Directe vermogensschade is vermogensschade, financieel nadeel
door derden geleden zonder dat deze voortvloeit uit een zaak- en/of personenschade.
Omdat het gaat om aanspraken van derden betekent dit automatisch dat schade toegebracht aan verzekeringnemer, het bedrijf, zelf niet verzekerd is. Onder derden worden onder meer de leden van
verzekeringnemer begrepen.
Verzekerden zijn de vereniging en haar (vrijwillige) medewerkers. Onder medewerkers worden
tevens verstaan: tijdelijke krachten, bestuurders, commissarissen alsmede huisgenoten en familieleden die werkzaamheden in het kader van de bedrijfsuitoefening verrichten.

Belangrijke uitsluitingen zijn
•
•
•
•

schade toegebracht aan verzekeringnemer.
schade aan zaken onder opzicht.
schade aan geleverde zaken, c.q. verband houdende met het opnieuw verrichten van werkzaamheden.
schade door of met motorrijtuigen veroorzaakt. Dit omdat voor deze risico’s de WAM geldt.

Kenmerken Aansprakelijkheid Bedrijf
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven hanteert een Claims made dekking. Bij de “claims
made systematiek” is het moment van indienen van de aanspraak bepalend voor de dekking. Van
belang is dus het moment waarop de aanspraak van een derde tegen de verzekerde is ingesteld en
aan de verzekeraar is gemeld. Beide momenten moeten in tijd liggen binnen de verzekeringsduur.
Er bestaat geen dekking van het voorrisico (inloop). Het gaat hier om schade ten gevolge van een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de verzekering.
Het “claims made” dekkingssysteem geeft geen enkele dekking meer als de verzekering is beëindigd.

Rubriek Inventaris
Inventarisverzekering
De inventarisverzekering biedt een dekking tot maximaal € 25.000,- per risicoadres voor schade ten
gevolge van:
- Brand
- Blikseminslag, inductie & overspanning
- Ontploffing
- Storm
- Inbraak, diefstal of vandalisme
- Waterschade en overige gevaren.
Inbraakschade is gedekt na braak aan de buitenzijde van een gebouw of een deel van het gebouw
dat de vereniging in gebruik heeft. Dit kan ook een kast zijn waarin de inventaris is opgeborgen.
Daarnaast worden er nog een aantal aanvullende dekkingen verleend tot maximaal 10% van het
verzekerd bedrag per vereniging. Dit zijn onder andere:
- opruimingskosten;
- kosten van vervoer en opslag na een schade;
- tot maximum van € 1.150,- door verlies aan geld en geldswaardig papier van de
- vereniging.
Belangrijke uitsluitingen zijn:
- Schade als gevolg van het gedrag van verzekerde;
- Aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, molest, overstroming;
- Schade door neerslag van openstaande ramen etc.;
- Schade door riool- en/of grondwater en
- Atoomkernreacties en molest

Rubriek Rechtsbijstand Bedrijf
Inleiding
Misschien denkt u dat het u nooit zal overkomen. Maar toch: met een juridisch conflict kunt u zomaar te maken krijgen. En als u dat niet goed aanpakt kan het u en uw onderneming veel schade
berokkenen. Dus is het verstandig om juridische kennis in te huren. Alleen is dat behoorlijk kostbaar. Een advocaat rekent niet zelden van € 135 tot € 225 per uur en niemand kan u garanderen dat
u ook van de rechter gelijk zult krijgen. Dan betaalt u niet alleen uw advocaat maar draait u ook nog
op voor de proceskosten van de tegenpartij.

Aanbieders van rechtshulp
Triest maar waar: rechtshulp is een groeimarkt. Er zijn inmiddels al meer dan 8.000 advocaten in
Nederland en de afgelopen jaren hebben alle grote accountantskantoren juridische secties opgericht.
Al deze aanbieders hebben gemeen dat ze u graag tegen forse uurtarieven rechtshulp verlenen maar
u in onzekerheid (moeten) laten over de uiteindelijke kosten van juridische bijstand. Dat kan ook
niet omdat ook de andere partijen bij het conflict - de tegenpartij maar ook de rechter - invloed hebben op de lengte van de procedure.
Bovendien kan geen enkele jurist u garanderen dat u uiteindelijk gelijk zult krijgen. En dus blijft in
elk conflict het risico aanwezig dat niet alleen uw eigen raadsman door u betaald moet worden maar
dat u ook de kosten van de tegenpartij moet vergoeden.

Wat doet een Rechtsbijstandverzekering voor u?
Een rechtsbijstandassuradeur is als enige tussen al die andere aanbieders in staat tegen betaling van
een premie alle financiële risico's van u over te nemen. Zelfs de proceskosten die u bij verlies van
de procedure aan de tegenpartij moet betalen, worden vergoed.
Interpolis biedt u de zekerheid dat tot € 45.380 wordt vergoed en de praktijk wijst uit dat dit bedrag
steeds vaker benaderd wordt.

De Stichting Rechtsbijstand komt voor u in het geweer
Interpolis heeft de behandeling van de aangemelde juridisch problemen of schadegevallen in handen gegeven aan de Stichting Rechtsbijstand.
Deze onafhankelijke instelling is gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp en heeft meer dan
175 deskundigen in dienst. Hiertoe behoren ook 130 ervaren juristen. De Stichting Rechtsbijstand
heeft kantoren in Roermond, Tilburg, Leidschendam en Zwolle.
De Stichting Rechtsbijstand heeft geen winst- en omzetdoelstelling zoals advocaten en staat voor
een aanpak waarin samen met de cliënt met oog voor de juridische haalbaarheid naar een snelle
oplossing wordt gewerkt. Want het enige dat telt, is het belang van de klant die maar zelden gebaat
is bij een tijdrovende en zich vaak jaren voortslepende procedures. Komt het toch tot een procedure,
dan staan de binnen de vier kantoren gespecialiseerde juristen aan uw zijde.

Wie is verzekerd?
U bent als ondernemer verzekerd voor rechtsbijstand. U kunt rekenen op specialistische hulp voor
uw ondernemerszaken. Bovendien zijn uw (tijdelijke) werknemers in werktijd verzekerd voor
rechtsbijstand in geval van wettelijke aansprakelijkheid.

Verzekerd bedrag
De kosten van onze eigen juristen en andere juridische deskundigen zijn altijd volledig voor onze
rekening. Onder de dekking valt trouwens nóg een groot aantal kosten. Zoals kosten van getuigen
en proces- en executiekosten, de kosten van een advocaat of deurwaarder. Deze ‘externe kosten’

zijn gedekt tot een bedrag van niet minder dan € 45.380. Interne behandelingskosten kennen helemaal géén limiet en zijn onbeperkt verzekerd.

Waar is uw Rechtsbijstandverzekering geldig?
De dekking geldt in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Dat is het geval als de rechter in één van deze landen bevoegd is en ook het recht van dat land geldt.
Voorwaarde is ook dat uw tegenpartij in één van deze landen gevestigd is. In kwesties over onroerende zaken ligt het iets anders.
Niet eens met de Stichting Rechtsbijstand?
De Rechtsbijstandverzekering van Interpolis biedt nog een extra zekerheid. Mocht u het niet eens
zijn met de manier waarop de Stichting Rechtsbijstand uw belangen behartigt, dan mag u zelf op
kosten van de Stichting een advocaat inschakelen om dit te beoordelen. Komt de advocaat tot een
ander oordeel, dan wordt de behandeling van de zaak met inachtneming daarvan voortgezet.

Dekking
Algemeen deel Rechtsbijstand
Deze regeling is van toepassing in Het melden van een zaak
Zodra de verzekerde is geconfronteerd met een gebeurtenis waaruit een behoefte aan rechtshulp kan
voortkomen, is de verzekerde verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij
leiden vervolgens de zaak door naar de Stichting Rechtsbijstand. Dit is de instelling die de rechtshulp verleent. Bij de melding dient de verzekerde alle bijzonderheden omtrent de gebeurtenis mede
te delen, alsmede de Stichting Rechtsbijstand van alle benodigde informatie te voorzien en deze zijn
volle medewerking te verlenen.
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde één van de hiervoor genoemde verplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Stichting heeft geschaad.
Het recht op rechtsbijstand vervalt als het verzoek daartoe wordt gedaan na méér dan twee jaar na
het ontstaan van de gebeurtenis waaruit het geschil is ontstaan.
Door de aanmelding machtigt verzekerde de Stichting Rechtsbijstand om zijn belangen te behartigen, indien rechtshulp moet worden verleend.
Rechtshulp wordt niet verleend als bij melding van een gebeurtenis blijkt dat verzekerde een ander
dan de Stichting Rechtsbijstand met de behartiging van zijn belangen heeft belast. In dat geval vergoedt de Stichting ook niet de kosten van die ander.

Bestaan juridisch geschil twijfelachtig
Als bij het aanmelden van het juridisch geschil onduidelijk is:
• wie moet worden aangesproken;
• wat de oorzaak is van de schade;
• wat de omvang is van de schade,
kan de Stichting verlangen dat verzekerde hieromtrent uitsluitsel geeft met een rapport van een deskundige. Een dergelijke deskundige dient in overleg met de Stichting te worden benoemd. De verzekerde kan ook de rechter verzoeken een deskundige te laten rapporteren in een zogenaamd voorlopig deskundigenrapport. De Stichting vergoedt de kosten als met het rapport of het voorlopig deskundigenrapport het beoogde resultaat kan worden bereikt en de onduidelijkheid is weggenomen

Recht op rechtsbijstand
1. Als u zelf partij wordt in een juridisch geschil, dat een gevolg is van een voorval of een feitelijke ontwikkeling dat/die onvoorzien was toen de verzekering werd afgesloten, dan is de
behoefte aan rechtshulp die door het geschil ontstaat, conform de overige polisvoorwaarden,
verzekerd.

2. Een samenhangend geheel van juridische geschillen als bedoeld in lid 1, die uit dezelfde
oorzaak zijn ontstaan, wordt beschouwd als één geschil.
3. U kunt géén beroep doen op deze verzekering in een geval waarin bij het afsluiten van de
verzekering voorzienbaar was dat u in dit geval partij in een geschil zou worden of behoefte
aan rechtshulp zou krijgen.
4. Als u rechtshulp vraagt in een geval waarin u schade lijdt, dan kunt u geen beroep doen op
deze verzekering als die schade is ontstaan vóór het afsluiten van de verzekering.

Wachttijd
Als het juridisch geschil gedurende drie maanden na ingangsdatum dekking is ontstaan, wordt geen
rechtshulp verleend.
Deze drie maanden noemen we: de wachttijd.
We doen geen beroep op de wachttijd als de verzekering direct aansluit op een andere rechtsbijstandverzekering die voor de gemelde kwestie dekking zou hebben geboden.

Verzekerde kosten
De volgende kosten zijn verzekerd:
• de kosten van de medewerkers van de Stichting Rechtsbijstand zijn onbeperkt voor rekening
van de Stichting. We noemen dat de interne kosten.
Daarnaast worden de volgende externe kosten vergoed:
• de kosten van externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld advocaten, artsen, en bouwkundigen
die door of met instemming van de Stichting worden ingeschakeld. Deze kosten worden
vergoed voor zover ze redelijk en gebruikelijk zijn in het geschil waarvoor rechtshulp wordt
gevraagd;
• de kosten van de getuigen die door de verzekerde zijn opgeroepen, voor zover de rechter die
kosten heeft vastgesteld;
• de kosten van deskundigen voor een deskundigenonderzoek dat door de rechter nodig wordt
geacht in een gerechtelijke procedure;
• uw deel van de kosten van mediation (een vorm van geschiloplossing door middel van een
onafhankelijke deskundige), als in overleg met de Stichting geprobeerd wordt een geschil
door mediation op te lossen;
• de kosten van griffierecht en andere soortgelijke kosten in particuliere kwesties en kwesties
bij deelname aan het verkeer;
• de kosten van het ten uitvoer leggen van een vonnis gedurende maximaal 5 jaar;
• de noodzakelijke reis- en verblijfkosten als een rechter in het buitenland heeft gelast dat de
verzekerde daar persoonlijk aanwezig moet zijn;
• de proceskosten waarin de rechter de verzekerde veroordeelt bij een vonnis als de verzekerde in het ongelijk wordt gesteld.
• De externe kosten worden vergoed tot ten hoogste € 30.000,- per gebeurtenis.
• Als sprake is van een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin de verzekerde betrokken is als statutair bestuurder van een vennootschap, dan bedraagt de vergoeding van externe kosten
maximaal € 12.500,- per gebeurtenis.
• Indien naar aanleiding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan
dan geldt het genoemde maximum voor alle aanspraken tezamen. Zodra te verwachten is dat
de externe kosten het verzekerd bedrag te boven zullen gaan, zal de Stichting verzekerde
hiervan op de hoogte stellen en in overleg met hem bezien hoe verder te handelen. De verzekerde dient alle door de Stichting verlangde medewerking te verlenen bij het verhalen van
de gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Niet verzekerde kosten
De volgende kosten vallen niet onder de verzekering:
• de kosten van griffierecht, arbitragekosten, administratiekosten en andere soortgelijke bedragen, die in geval van een procedure behoren te worden voldaan aan het rechterlijk college of een andere rechtsprekende instantie, zoals een college van scheidsmannen, een bindend adviseur, een klachten/geschillencommissie, e.d., dat over het juridisch geschil beslist.
Dit geldt niet voor particuliere kwesties en verkeerskwesties;
• BTW-bedragen, voor zover deze door verzekerde kunnen worden verrekend met de door
hem verschuldigde BTW-afdrachten;
• kosten die een gevolg zijn van verzuim, nalatigheden of fouten van verzekerde met betrekking tot de behandeling van de zaak;
• kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen;
• aan de verzekerde opgelegde dwangsommen, geldboetes, geldstraffen of door hem te betalen rente.
• kosten voor rechtshulp die verzekerde op een ander kan verhalen. Als die ander weigert deze
kosten te voldoen, betaalt de Stichting deze aan de verzekerde als voorschot. Verzekerde
dient deze kosten aan de Stichting terug te betalen, zodra deze alsnog aan hem zijn voldaan.
De Stichting zal de verzekerde bijstand verlenen bij het verhalen van deze kosten.

Het verlenen van rechtsbijstand
Wij hebben de uitvoering van de rechtsbijstandverzekering (de rechtshulp) in handen gegeven van
de Stichting Rechtsbijstand. Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in het verlenen van rechtshulp. Wij garanderen dat de Stichting Rechtsbijstand haar verplichtingen ingevolge
de verzekeringsvoorwaarden nakomt.
Als u bij ons een rechtsbijstandverzekering hebt gesloten en de verzekerde roept op grond van deze
verzekering rechtsbijstand in, dan worden zijn belangen behartigd door de juridische specialisten
van de Stichting Rechtsbijstand.
Zij doen dat zowel in als buiten een gerechtelijke procedure. De behandeling vindt plaats in overleg
met de verzekerde. De behandeling is erop gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde
te behalen.
Als een advocaat moet worden ingeschakeld in de twee hierna genoemde situaties, is de verzekerde
vrij in de keuze van de advocaat. Deze twee gevallen zijn:
• bij een belangentegenstelling, namelijk als de verzekerde en degene met wie hij een conflict
heeft, allebei bij Interpolis een rechtsbijstandverzekering hebben en beiden daarop een beroep hebben gedaan.
• als een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd waarvoor ingevolge de wet de bijstand
van een advocaat verplicht is.
Als de verzekerde zelf een advocaat mag kiezen, dient hij zijn keuze ter kennis van de Stichting te
brengen. De Stichting geeft deze advocaat vervolgens opdracht de zaak te behandelen.
Als het een zaak betreft waarin de Nederlandse rechter bevoegd is, dan komen uitsluitend advocaten
- of andere deskundigen die volgens het recht daartoe bevoegd zijn - in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden.
Als de zaak voor een rechter in het buitenland komt, dan komen alleen advocaten - of andere deskundigen die volgens het betreffende recht daartoe bevoegd zijn - in aanmerking die bij het bevoegde buitenlandse gerecht zijn ingeschreven.
De opdracht tot behandeling van een zaak wordt uitsluitend door de Stichting verstrekt. De Stichting betaalt de advocaat of andere deskundige. De Stichting is niet gebonden aan afspraken die de
verzekerde maakt en die afwijken van de verstrekte opdracht.
De Stichting is nimmer verplicht voor het verlenen van rechtsbijstand voor haar rekening tegelijkertijd of achtereenvolgens meer dan één advocaat of andere externe deskundige in te schakelen.

De Stichting is niet (langer) verplicht rechtshulp te verlenen als er geen redelijke kans (meer) is om
het resultaat te bereiken dat door de verzekerde gewenst wordt.
Als de zaak gedeeltelijk onder de dekking valt worden de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten voor dat gedeelte vergoed.
De Stichting kan de verzekerde een bedrag aanbieden waardoor hij schadeloos wordt gesteld en
waardoor zijn financiële belang bij het conflict vervalt. Door zo’n schadeloosstelling vervalt de verplichting tot (verdere) behandeling van de zaak.

Geschil onderling
Bij onderlinge problemen of geschillen tussen degenen die rechten aan de verzekering kunnen ontlenen heeft alleen u zelf recht op rechtsbijstand. Verder geldt dat een medeverzekerde geen beroep
op de verzekering kan doen als u geen toestemming geeft.

Geschillen
De Stichting staat in voor een deskundige behandeling van de zaak van de verzekerde en zet zich in
om een goed resultaat voor hem te bereiken. Toch kan het voorkomen dat verzekerde met de Stichting van mening verschilt over de behandeling van de zaak.
Indien verzekerde en de Stichting van mening verschillen over de te volgen gedragslijn bij de behandeling van het juridisch probleem, waarvoor hij recht heeft op rechtsbijstand, zal dit meningsverschil op kosten van de Stichting ter beslissing worden voorgelegd aan een door hem te kiezen in
Nederland gevestigde advocaat.
De Stichting zendt de advocaat de haar bekende stukken. Hij bepaalt zijn standpunt op basis van
deze stukken en deelt dit gemotiveerd schriftelijk aan u en aan de Stichting mee.
Als de advocaat het met de verzekerde eens is, dan mag verzekerde kiezen wie de zaak verder behandelt. Dit dient een andere advocaat te zijn dan de advocaat of een kantoorgenoot van hem die het
oordeel heeft gegeven.
Als de visie van de door verzekerde gekozen advocaat overeenstemt met de visie van de Stichting,
en als verzekerde desondanks toch zijn eigen mening over de haalbaarheid wil volgen, dan kan hij
de zaak zelf (laten) afhandelen. Bereikt hij het door hem beoogde resultaat, dan worden de verzekerde kosten van rechtsbijstand alsnog vergoed.
In alle gevallen geldt dat de verzekerde wordt bijgestaan door (een medewerker van) de Stichting.
Als de zaak van verzekerde wordt behandeld door een advocaat buiten de Stichting en als verzekerde het met hem niet eens is over het voor hem te bereiken resultaat, dan kan verzekerde de zaak met
behulp van een andere advocaat voortzetten. De daarmee gemoeide kosten zijn dan echter voor de
rekening van verzekerde zelf, tenzij het resultaat wordt behaald dat verzekerde voor ogen had. In
dat geval betaalt de Stichting de redelijk gemaakte kosten alsnog.

Minimum schadebedrag
De verzekerde heeft geen recht op rechtsbijstand als de te verwachten schade of het belang dat hij
bij de zaak heeft, minder dan € 440,- bedraagt. In geval van een geldelijk belang is de hoofdsom
bepalend.

Eigen bijdrage
Voor de behandeling van de volgende geschillen dient u een eigen bijdrage te voldoen van € 220,:
• een contractueel geschil waarbij de hoofdsom meer bedraagt dan € 5.000,-;
• een burenrechtelijk geschil;
• een huur- of verhuurgeschil in verband met een onroerende zaak;
• een arbeidsrechtelijk geschil waarbij rechtshulp wordt ingeroepen vanwege ontslag aan een
werknemer.

De eigen bijdrage is niet van toepassing als het verzoek om rechtsbijstand zich beperkt tot een juridisch advies. Als naast deze eigen bijdrage nog een eigen bijdrage van toepassing is, dan geldt dat
verzekerde de som van de beide eigen bijdragen dient te voldoen.

Waar de dekking geldt
De dekking geldt in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Rechtshulp wordt verleend in deze landen als
• de rechter in één van deze landen bevoegd is en
• het recht van één van deze landen van toepassing is
• en de wederpartij in één van deze landen gevestigd of woonachtig is.
Als het een geschil over een onroerende zaak betreft of daarmee verband houdt, geldt de dekking
uitsluitend als de onroerende zaak in Nederland ligt en de wederpartij in Nederland woont of is gevestigd.

Wachttijd
Er is geen dekking voor gebeurtenissen die zich voordoen in de wachttijd. Dit is de periode van drie
maanden vanaf de ingangsdatum van de verzekering. De wachttijd geldt echter niet voor contractuele geschillen als de overeenkomst is gesloten na ingangsdatum van de verzekering.

Juridisch advies
De Stichting verleent de verzekerde juridisch advies bij:
• het voeren van verweer tegen aanspraken op grond van een onrechtmatige daad. Als echter
een gerechtelijke procedure tegen de verzekerde is aangespannen en de verzekerde na afloop
daarvan een onherroepelijk vonnis overlegt en daaruit blijkt dat de verzekerde op alle onderdelen volledig in het gelijk is gesteld, dan wel de vordering volledig is afgewezen en
voor betreffende kwestie geen beroep op een andere verzekering mogelijk is, dan worden
achteraf de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand vergoed;
• het in gebruik geven van onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld verhuren of verpachten en
dergelijke.
• Adviesrechtsbijstand houdt in dat de Stichting een eenmalig juridisch advies verleent, dat is
gebaseerd op de gegevens die door de verzekerde zijn verstrekt.

Specifieke uitsluitingen
Naast de algemene uitsluitingen zoals in dit hoofdstuk genoemd in “Uitsluitingen” geldt dat de verzekerde geen recht heeft op rechtsbijstand bij:
• geschillen met betrekking tot overeenkomsten in verband met een motorrijtuig;
• het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde bij deelname aan het verkeer
met een motorrijtuig.
• een geschil over de uitleg en/of de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, waaronder
ook begrepen een geschil over de kwaliteit van de verleende rechtshulp. De Stichting vergoedt echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een
onherroepelijk vonnis gelijk heeft gekregen;
• gevallen waarin verzekerde zijn belangen kan laten behartigen op grond van een aansprakelijkheidsverzekering;
• het feit dat de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of voorspelbare gevolg is van het
handelen of nalaten van verzekerde of het feit dat verzekerde het ontstaan van de behoefte
aan rechtsbijstand willens en wetens heeft aanvaard om voordeel te behalen of te behouden;
• strafrechtelijke vervolging. De Stichting Rechtsbijstand vergoedt wél alle kosten die een
verzekerde in alle redelijkheid gemaakt heeft voor zijn verweer als hij definitief voor alle ten

laste gelegde feiten is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. In zo’n geval moet
verzekerde de zaak binnen één maand na het bekend worden van de rechterlijke uitspraak
melden bij de Stichting Rechtsbijstand. Dan kunnen de gemaakte kosten of een deel hiervan
worden teruggevraagd van de staat.

Dekking Rechtsbijstand Basis
Wie heeft recht op rechtsbijstand?
U hebt als verzekeringnemer dekking in de hoedanigheid van het op het verzekeringsbewijs omschreven bedrijf of beoefenaar van het daar omschreven beroep.
Daarnaast hebben uw werknemers recht op rechtsbijstand voor het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde. Deze mensen hebben dit recht alleen als het juridisch geschil ontstaat bij
het verrichten van werkzaamheden voor u.
In het geval u of een verzekerde komt te overlijden door een ongeval waarvoor dekking bestaat,
kunnen ook uw/hun nabestaanden een beroep op de verzekering doen en wel voor het instellen van
een vordering tot voorziening in de kosten van levensonderhoud.

Waarvoor hebt u recht op rechtsbijstand?
U hebt recht op rechtsbijstand voor de hierna genoemde juridische geschillen:
• geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten die betrekking hebben op de eigendom, het
verwerven, voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van bedrijfsinventaris, machines, materieel, gereedschappen en dergelijke, die u nodig hebt voor gebruik binnen uw bedrijf, alsmede het aantrekken van diensten ten behoeve van deze zaken.
Hieronder vallen niet overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en diensten of aanneming van werk. Indien hieruit een geschil voortvloeit tussen u en uw leverancier of degene, die voor of namens u het werk (of een onderdeel daarvan) heeft uitgevoerd,
wordt voor dat geschil wel rechtsbijstand verleend;
• geschillen in verband met de eigendom, het gebruik, de aan- en verkoop van grond en gebouwen, met dien verstande dat u voor geschillen in verband met het in gebruik geven van
onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld verhuren of verpachten e.d., enkel recht hebt op juridisch advies;
• geschillen die te maken hebben met een aannemingsovereenkomst betreffende de (ver)bouw
van opstallen ten behoeve van het eigen bedrijf, of met het bouwen of verbouwen van die
opstallen;
• geschillen over een door u aangevraagde vergunning;
• geschillen over besluiten van de overheid waarbij uw belang rechtstreeks betrokken is;
• geschillen over landinrichting en over huur/pacht van onroerende zaken;
• geschillen over burenrecht en erfdienstbaarheden;
• arbeidsrechtelijke geschillen met een (voormalige) werknemer van u;
• geschillen die betrekking hebben op de sociale wetgeving;
• bij het instellen van een vordering op een wettelijk aansprakelijke derde;
• strafzaken, zoals verder omschreven in deze voorwaarden.

Uitsluitingen
De juridische geschillen vermeld in uw verzekering zijn gedekt tenzij het een gebeurtenis betreft die
verband houdt met:
• (dreigende) natuurrampen, molest en atoomkernreacties;
• belastingrecht, waaronder ook begrepen invoerrechten, accijnzen, leges, retributies;
• waterschapslasten en andere heffingen;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

geschillen over het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen, bijvoorbeeld
borgtocht, hoofdelijk schuldenaarschap, schuldvernieuwing, cessie of subrogatie;
een geschil over industriële of intellectuele eigendom zoals onder andere auteurs-, kwekers-,
octrooi-, of merkenrecht en handelsnaamrecht;
een geschil over vermogensbeheer, daaronder begrepen geschillen over beleggingen, zoals
aandelen;
subsidies of andere bijdragen van de overheid in de bedrijfssfeer;
geschillen over de rechtmatigheid van wetgeving in formele zin (= wetgeving die tot stand
gekomen is met medewerking van regering en parlement);
onteigening met betrekking tot bedrijfsgebouwen en -grond;
een bestuursrechtelijke kwestie, als het besluit van de overheid is aangevraagd of daarover is
onderhandeld vóór de ingangsdatum van de verzekering;
kwesties waarbij de toestand waartegen verzekerde wil opkomen, al bestond bij het sluiten
van de verzekering of toen verzekerde de onroerende zaak kocht, huurde, pachtte of in gebruik nam;
geschillen die samenhangen met het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Daaronder
worden ook begrepen geschillen tussen (voormalige) maten, vennoten, firmanten, (bestuurs)leden en verder tussen al diegenen die een bedrijf gezamenlijk voeren of hebben gevoerd;
geschillen die te maken hebben met een fusie, overname van een bedrijf en met een samenwerkingsovereenkomst. Onder een samenwerkingsovereenkomst verstaan wij een overeenkomst die ten doel heeft door duurzame en/of structurele samenwerking met een ander bedrijf een of meer producten of diensten te ontwikkelen dan wel aan te bieden;
surséance van betaling of faillissement van verzekerde, of als de zaak te maken heeft met het
feit dat de verzekerde een vordering niet kan betalen. De verzekerde kan geen rechten meer
aan deze verzekering ontlenen vanaf het moment dat het faillissement of de surséance van
betaling is uitgesproken. Dit geldt eveneens voor reeds gemelde zaken;
de juridische organisatie en de financiering van het verzekerde bedrijf, waaronder begrepen
geldleenovereenkomsten en kredietfaciliteiten;
geschillen met de ondernemingsraad en vakorganisaties;

Wat te doen bij schade
Inventaris, Rechtsbijstand of Aansprakelijkheid
Indien er een schade is t.b.v. Inventaris, Rechtsbijstand of Aansprakelijkheid dient u zo spoedig
mogelijk rechtstreeks bellen naar het schadeservicenummer van Interpolis: 013 - 58 01 234
Voor een snellere behandeling en afwikkeling van de schade is het van belang dat u goed op de
hoogte bent van de schade. U kunt daarbij denken aan de schadedatum, het ontstaan van de schade
en wat de werkelijk geleden schade is. Indien mogelijk wil verzekeraar graag altijd een inschatting
weten van het schadebedrag. Verder zal de schadebehandelaar altijd vragen naar het polisnummer
of schadenummer en bankrekening.
Het polisnummer is: 101 655 996
Een schadenummer krijgt u na het melden van de schade.

Rechtsbijstand
Zodra de verzekerde is geconfronteerd met een gebeurtenis waaruit een behoefte aan rechtshulp kan
voortkomen, is de verzekerde verplicht die gebeurtenis zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Wij
leiden vervolgens de zaak door naar de Stichting Rechtsbijstand. Dit is de instelling die de rechtshulp verleent.
Bij de melding dient de verzekerde alle bijzonderheden omtrent de gebeurtenis mede te delen, alsmede de Stichting Rechtsbijstand van alle benodigde informatie te voorzien en deze zijn volle medewerking te verlenen.
De verzekering geeft geen dekking als de verzekerde één van de hiervoor genoemde verplichtingen
niet is nagekomen en daardoor de belangen van de Stichting heeft geschaad.
Het recht op rechtsbijstand vervalt als het verzoek daartoe wordt gedaan na méér dan twee jaar na
het ontstaan van de gebeurtenis waaruit het geschil is ontstaan.
Door de aanmelding machtigt verzekerde de Stichting Rechtsbijstand om zijn belangen te behartigen, indien rechtshulp moet worden verleend.
Rechtshulp wordt niet verleend als bij melding van een gebeurtenis blijkt dat verzekerde een ander
dan de Stichting Rechtsbijstand met de behartiging van zijn belangen heeft belast. In dat geval vergoedt de Stichting ook niet de kosten van die ander.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Een vereniging dient zo spoedig mogelijk een eventuele aanspraak aan de penningmester van het
KNZV, zodat hij de Rabobank Gouwezoom per omgaande in kennis kunnen stellen van een aanspraak of omstandigheid die voor verzekeraar een verplichting tot verweer en/of schadevergoeding
kan inhouden.
Alle ontvangen bescheiden zoals aansprakelijkstellingen, dagvaardingen en stukken betreffende een
strafvervolging onmiddellijk aan Zürich te doen toekomen en alle gegevens te verstrekken die voor
de behandeling van de aanspraak van belang zijn.
Voorts dient alle aanwijzingen van Zürich op te volgen en haar, in alle redelijkheid, alle medewerking te verlenen. Het niet nakomen kan gevolgen hebben voor de schade uitkering.

Hoe en Wanneer kan een lopende verzekering opgezegd worden
Tijdens de contractsvervaldatum van een verzekering
U dient hierbij rekening te houden met de opzegtermijn van uw verzekering. De opzegtermijn staat
vermeld in de algemene voorwaarden van de verzekeringen. Meestal wordt een termijn van 2 of 3
maanden aangehouden. Vóór deze datum moet de verzekering schriftelijk opgezegd zijn.
U kunt de opzegging sturen naar uw tussenpersoon of verzekeraar waar de verzekering momenteel
loopt.

Tussentijds bij een premie en/of voorwaardenwijziging van een verzekeringscontact
Wanneer een verzekeraar tijdens de looptijd van de verzekering een gewijzigd voorstel, dan heeft u
de mogelijkheid de verzekering tussentijds op te zeggen. De verzekering zal dan per eerst volgende
premievervaldatum worden beëindigd. Verzekeraar moet wel een voorstel doen waarin de premie
en/of voorwaarden wijzigen die ten nadele van u zijn. In de verlengingsbrief van verzekeraar staat
meestal vermeld tot wanneer u de mogelijkheid heeft om de verzekering op te zeggen.
U kunt de opzegging sturen naar uw tussenpersoon of verzekeraar waar de verzekering momenteel
loopt.
Voor de opzegging kunt u gebruik maken van de opzeggingsbrief uit de bijlage 1.

Lopende verzekeringen bij Interpolis of Zürich Schadeverzekering
Als er momenteel bij Interpolis een van de volgende verzekeringen lopen:
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven;
- Inventarisverzekering en/of
- Rechtsbijstandverzekering
dan kan de verzekerde deze per 1 januari 2006 opzeggen. Wanneer verzekerde na 1 januari 2006 de
verzekering opzegt, dan wordt de verzekering beëindigd per datum van opzegging.
Wanneer er bij Zürich Schadeverzekeringen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering loopt,
dan kan de verzekerde deze per 1 januari 2006 opzeggen. Wanneer verzekerde na 1 januari 2006 de
verzekering opzegt wordt de verzekering beëindigd per datum van opzegging.
Voor deze opzegging kunt u gebruik maken van de opzeggingsbrief uit bijlage 2.

Bijlagen

1. Algemene opzeggingsbrief

Naam Verzekeraar
Afdeling ………..
Adres

Datum

Betreft: beëindiging verzekering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zeggen wij de ……………. verzekering met polisnummer …………met ingang van
………… op.
Mocht de genoemde einddatum niet juist zijn, of is eerdere opzegging mogelijk door premieverhoging en/of wijziging contractsvoorwaarden, dan verzoeken wij u die opzegdatum te hanteren.
Graag ontvangen wij het royementaanhangsel zo spoedig mogelijk.
Wanneer er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vertrouwende erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
…………………………..

2. Opzeggingsbrief Interpolis / Zürich
N.V. Interpolis Schadeverzekering
Afdeling Schadeverzekering
Postbus 90106
5000 LA TILBURG

Datum

Betreft: beëindiging verzekering

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zeggen wij de Bedrijven Compact Polis met polisnummer ……… per omgaande op.
De reden van opzegging is dat wij vanaf heden collectief zijn verzekerd onder de Bedrijven Compact Polis van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (K.N.Z.V.) met
polisnummer 101655996.
Graag ontvangen wij het royementaanhangsel zo spoedig mogelijk.
Wanneer er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen.
Vertrouwende erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
…………………………..

3. Brochure evenementenverzekering
De volgende brochure met aanvraagformulier kan voor uw koor van belang zijn. Een dergelijke
verzekering dient u per evenement zelf af te sluiten.

The world s number one risk specialist

Marsh is een vooraanstaande makelaar in verzekeringen
en adviseur in risk management en employee benefits.
Marsh is onderdeel van Marsh McLennan en vormt met
ca. 35.000 medewerkers en aanwezigheid in meer dan
99 landen een wereldomspannend netwerk. Met meer dan
500 medewerkers en een aantal vestigingen in Nederland is
Marsh altijd dicht bij u in de buurt. U kunt vertrouwen op
een adequate service en zekerheid.

Marsh BV

Evenementenverzekering

Marten Meesweg 50
Postbus 8900
3009 AX Rotterdam
T 010 40 60 425
F 010 40 60 660
I www.marsh.nl
E evenement.nl@marsh.com
DE

TEKST VAN DEZE BROCHURE IS UITERST ZORGVULDIG SAMENGESTELD MAAR IS SLECHT S EEN BEKNOPTE SA MEN VATTING.

DEZE BROCHURE KU NT U GEEN RECHTEN ONTLENE N.
U NAAR DE VO OR WAA RDE N .
FORMULIER.

EV 092003
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DE VOLLEDIGE OMSCHRIJVING VAN DE VERZEKERING VERWIJZE N WIJ

SA MENGE VATTE VO OR WAAR DEN TRE FT U AAN OP DE ACHTERZIJDE VAN HET FAX AANVRAAG-

KUNT OOK DE VOLLEDIGE VOOR WAARDEN OPVRAGEN BIJ

MARSH BV.

KIJK OOK OP WWW.MARSH.NL. DOCUMENTATIE KUNT U TELEFONISCH AANVRAGEN
OP TEL.NUMMER 010 40 60 425 OF VIA E-MAIL EVENEMENT.NL@MARSH.COM

Bent u straks verzekerd van een mooie dag?

Marsh EVENEMENTENVERZEKERING
Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een budget van maximaal 3 50.000.

U organiseert een evenement om er een onvergetelijk moment van te maken. U
steekt er dan ook alle tijd en moeite in. Maar hoe voorkomt u dat uw evenement een gebeurtenis wordt die u liever vergeet?

Voor evenementen met een hoger budget hebben wij eveneens een passende verzekering.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.
Evenementenverzekering

pakket A

pakket B

dekking

De mooiste dag is het waard om verzekerd te worden.
De Evenementenverzekering is dé verzekering voor uw feest, partij, bruiloft, jubileum, seminar,
bedrijfsuitje, incentive reis, dealerdagen, e.d. bestemd voor particulier en voor bedrijf. U kiest zelf
de verzekering die past bij het budget.
De verzekering biedt zekerheid voor risico's die zich bij ieder evenement onverhoopt kunnen
voordoen.
het evenement kan om bepaalde redenen geen doorgang vinden (wegens ziekte of overlijden
van familie of directieleden van het bedrijf);
ongevallenrisico van de genodigden bij overlijden of blijvende invaliditeit;
aansprakelijkheidsrisico (pakket B).

dienen afzonderlijk geaccepteerd te worden;
Alle overige evenementen kunt u eenvoudig verzekeren mits deze in de Benelux plaatsvinden.
Vraag bij twijfel advies aan één van onze specialisten.

uw budget

ja

ja

b. ongevallen*:
c. aansprakelijkheid:

3 1.250.000

nee
nee

ja
ja

maximaal aantal personen:

250

500

evenementenduur, maximum aantal dagen:
minimum premie per verzekering, 3:

3
125

3
250

1,75%

2,25%

premie als percentage van het budget:

De premie is exclusief 7% assurantiebelasting.
Het evenement dient te voldoen aan de omschrijving zoals vermeld in de voorwaarden op
de achterzijde van het aanvraagformulier.

Hoe vraag ik de Marsh
Evenementenverzekering aan?

Waarom een verzekering?
U getroost zich veel moeite het evenement

1) U vult het bijgaande fax aanvraag-

perfect te laten verlopen. Alle aspecten heeft

formulier geheel in en stuurt het

u optimaal voorbereid en de laatste details

ondertekend aan Marsh.

doorgenomen. U vergeet niet het laatste en
niet onbelangrijke detail: Wat te doen indien

Marsh de premie van uw rekening te

iets onverwachts gebeurt?

incasseren.

Ook wanneer het evenement niet kan doorgaan, kunt u de teleurstelling op het finan-

het aanvraagformulier door Marsh ge-

ciële vlak beperkt houden. U kiest de Eve-

Keuze uit twee pakketten met een complete dekking;

parafeerd retour ontvangt (per fax of

nementenverzekering waarmee u het budget

Voor ieder evenement een passende dekking;

post).

in veel voorkomende gevallen beschermt.

Gemak en eenvoud;
U kunt vertrouwen op de grootste makelaar bij het

bij de keuze van uw verzekeringspakket

a. Onkosten
(pakket A en B).
Vergoeding van gemaakte kosten indien
het evenement onverhoeds geen doorgang kan vinden:
buiten de wil van de verzekerde om;
als gevolg van het niet verschijnen van
personen;
familieleden of directieleden (van het
bedrijf).

3) Uw aanvraag is geaccepteerd zodra u
De voordelen van de Evenementenverzekering:

vraagformulier. Let op de juiste dekking

als gevolg van ziekte of overlijden van

* de ongevallendekking is ook van kracht tijdens het komen en gaan naar het evenement

2) Met de ondertekening machtigt u

Voordelen:

Een samenvatting van de voorwaarden
vindt u op de achterzijde van het fax aan-

A of B. U verzekert zich voor:

a. onkosten:

Nota Bene
Grootschalige dans- en avondfeesten, studentenfeesten, popconcerten of vuurwerkactiviteiten

De voorwaarden en dekkingsomschrijving.

4) U kunt het fax aanvraagformulier aanvra-

Tegen een bescheiden premie, verlost u

gen via telefoonnr. 010 40 60 425. U kunt

zich van veel rompslomp indien er onver-

verzekeren van evenementen;

ook reageren per e-mail op evene-

hoopt iets misgaat.

Adequate dekking voor een aantrekkelijke premie.

ment.nl@marsh.com.

b. Ongevallen
(alléén bij pakket B).
Uitkering bij overlijden 3 2.500; blijvende invaliditeit 3 25.000 voor ongevallen
die zich tijdens het evenement voordoen. Het eigen risico is 3 0. Specifieke
sportevenementen zijn uitgesloten.

c. Aansprakelijkheid
(alléén bij pakket B).
De verzekerde som is 3 1.250.000 per
aanspraak en maximaal 3 2.500.000 per
evenement.

FAX AANVRAAGFORMULIER EN DEKKINGSBEVESTIGING MARSH EVENEMENTENVERZEKERING
Gelieve dit aanvraagformulier te faxen naar faxnummer: 010 40 60 660 of per post te zenden aan
Marsh Affinity Evenementen; Postbus 8900, 3009 AX Rotterdam, E-mail: evenement.nl@marsh.com
Voor vragen kunt u bellen naar de helpdesk voor evenementen, telefoon: 010 40 60 425.
Dit aanvraagformulier geldt tevens ter bevestiging van dekking mits door Marsh ondertekend en geretourneerd.
Aanvrager/verzekeringnemer
Naam contactpersoon:

Voorletter(s):

Naam bedrijf (alleen indien van toepassing):
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Faxnummer:

Wat is het te verzekeren bedrag (het budget)? 3
Omschrijving van het evenement:
Aard van de activiteiten:
Datum begin / einde evenement:

t/m

Adres waar het evenement plaatsvindt:
Aantal deelnemers:
Verzekering voor het evenement De verzekering is bestemd voor evenementen met een maximaal budget van
3 50.000. Voor evenementen met een hoger budget kunt u contact opnemen met Marsh.
A.u.b. de gewenste verzekering aankruisen:

PAKKET A

PAKKET B

Onkosten

ja

ja Onge-

nee

ja Aan-

nee

ja

Eigen risico

nihil

nihil

Premie als percentage van het budget

1,75%

2,25%

Minimum premie

3 125

3 250

Het budget

vallen
sprakelijkheid

Max. 3 1.250.000

Kruis hier het betreffende pakket aan:
Bereken hier uw premie:
Uw budget: 5

budget A x 1,75 = 5

budget B x 2,25 = 5

De premie is éénmalig en exclusief 7% assurantiebelasting en wordt per automatische machtiging geïncasseerd van de aangegeven
bankrekening. Niet compleet ingevulde aanvraagformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
Art.251 WvK Alle verkeerde of onwaarachtige opgave, of alle verzwijging van aan de verzekerde bekende omstandigheden, hoezeer te
goeder trouw aan diens zijde hebbende plaats gehad, welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zoude zijn gesloten, indien de verzekeraar van den waren staat der zaken kennis gedragen, maakt de verzekering nietig.

Ondertekening en machtiging
Ondergetekende gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden Marsh evenementenverzekering en machtigt
hierbij Marsh tot het afschrijven van een éénmalige premie voor de aangevraagde verzekering van het volgende
bank- of gironummer:
Bank- of gironummer:
Ten name van:
Plaats:

Datum:

Handtekening:
De evenementenverzekering wordt door Marsh BV geadministreerd en door verzekeraar in dekking genomen. Het door u ingevulde
en ingezonden aanvraagformulier biedt geen garantie voor het tot stand komen van de verzekering. Slechts het door Marsh BV ondertekende en geretourneerde aanvraagformulier geldt als dekkingsbevestiging.

Ruimte voor accoord Marsh BV
Voor accoord:

Datum:

EVENEMENTENVERZEKERING VOORWAARDENBLAD
Marsh voorwaarden september 2003
Marsh evenementenverzekering
Samenvatting van de algemene voorwaarden. U
kunt aan deze samenvatting geen rechten ontlenen. Op uw verzoek ontvangt u van
Marsh BV een exemplaar van de algemene
voorwaarden.

verband staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en
verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen
heeft gehouden.

Dekking onkostenverzekering
(Pakket A en B).
De verzekering dekt de schade die de verzekeringnemer lijdt, indien er ten aanzien van het
verzekerde evenement als gevolg van een van
de wil van de verzekeringnemer onaf- hankelijke
omstandigheid sprake is van:

Dekking ongevallenverzekering
(Geldt alleen bij verzekering pakket B).
Uitkering bij overlijden
Ingeval van overlijden van een verzekerde als
rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt het voor overlijden verzekerde bedrag
uitgekeerd.

- afgelasting
indien voor de vastgestelde aanvang van het
evenement bekend wordt, dat het evenement
geen doorgang kan vinden; de op het tijdstip
waarop de afgelasting noodzakelijk wordt, gemaakte en/of nog verschuldigde kosten; de extra
kosten verbonden aan de afgelasting en het
ongedaan maken van de reeds getroffen voorbereidingen;

Uitkering bij blijvende invaliditeit
Ingeval van blijvende invaliditeit van een verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg
van een ongeval wordt de uitkering vastgesteld op
een percentage van het op het moment van het
ongeval voor blijvende invaliditeit verzekerde
bedrag, afhankelijk van het door het ongeval
ontstane functieverlies.

- uitstel/onderbreking
indien het evenement wordt uitgesteld naar een
later tijdstip of tijdelijk onderbroken moet worden; de kosten verbonden aan het uitstel of de
onderbreking; de extra kosten om het evenement na het uitstel alsnog op een later tijdstip te
doen plaatsvinden; bij tijdelijke onderbreking, de
kosten bedoeld bij voortijdige beëindiging voor de
periode dat het evene- ment eventueel korter
heeft geduurd dan oorspronkelijk werd vastgesteld;
- voortijdige beëindiging
indien, na aanvang, het evenement eerder dan
op het daarvoor vastgestelde tijdstip beëindigd
moet worden; de bij afgelasting genoemde kosten voorzover deze betrekking hebben op de
periode, waarin het evenement niet is doorgegaan.
Uitsluitingen onkostenverzekering
De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd
voor schade:
- veroorzaakt door financiële moeilijkheden
van verzekeringnemer en/of organisatoren;
- als gevolg van geringe belangstelling van
publiek, aangezochte deelnemers en/of organisatoren;
- als gevolg van moeilijkheden tussen verzekeringnemer en/of organisatoren en/of deelnemers;
- als gevolg van weersomstandigheden, tenzij
deze het karakter van een natuurramp dragen of
zodanige schade aan gebouwen of andere opstallen waarin het evenement plaatsvindt, veroorzaakt hebben, dat het evenement geen doorgang kan vinden;
- verband houdende met het niet verkrijgen
van de met betrekking tot het evenement of
delen daarvan vereiste vergunningen, toestemmingen e.d. van de daartoe bevoegde
autoriteiten en/of het niet voldoen aan de
daarin gestelde voorwaarden;
- als gevolg van contractbreuk, anders dan
door overmacht, door één of meerdere van de
bij het evenement betrokken partijen;
- waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in

Aantal verzekerde deelnemers
Indien ten tijde van het ongeval het aantal
verzekerde deelnemers groter was dan het in de
polis vermelde aantal, blijft de verzekering
desondanks voor alle verzekerde deelnemers van
kracht, met dien verstande dat de uitkering per
persoon verminderd wordt in verhouding van
het vermelde aantal tot het werkelijke aantal.
Maximum uitkering per gebeurtenis
Indien ten gevolge van gedekte gebeurtenis
meerdere verzekerden een ongeval overkomt,
dan zal maximaal 3 1.250.000 worden vergoed
voor alle verzekerden tezamen.
Verplichte melding na ongeval
- Ingeval van overlijden is verzekeringnemer of
begunstigde verplicht de verzekeraar tenminste 48 uur vóór de begrafenis of de crematie hiervan in kennis te stellen.
- Ingeval van blijvende invaliditeit is verzekeringnemer verplicht de verzekeraar, zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden,
kennis te geven van een ongeval waaruit een
recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit
zou kunnen ontstaan.
Belangrijke verplichtingen na een ongeval
Verzekerde is onder andere verplicht zich direct
onder geneeskundige behandeling te stellen en
daaronder te blijven, indien dit redelijkerwijs is
geboden en alles in het werk te stellen om zijn
herstel te bevorderen en tenminste de voorschriften van de behandelend arts op te volgen. Verzekeringnemer is verplicht zijn volle medewerking
te verlenen bij het nakomen van de genoemde
verplichtingen door verzekerde.
De verzekering geeft geen dekking, indien
verzekerde of in geval van overlijden de begunstigde(n) genoemde verplichtingen niet is/zijn
nagekomen.
Dekking aansprakelijkheidsverzekering
(Geldt alleen bij verzekering pakket B).
De verzekerden zijn de verzekeringnemer;
diens ondergeschikten ten aanzien van de
werkzaamheden die zij voor hem verrichten;
diens bestuursleden, handelend als zodanig; de
vrijwillige medewerkers van de verzeke-

ringnemer, echter alleen wanneer zij ten
behoeve van hem activiteiten verrichten,
indien en voor zover hun aansprakelijkheid
niet elders is verzekerd.
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid
van deze verzekerden voor:
- Letsel of benadeling van de gezondheid van
personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit
voortvloeit.
- Beschadiging, vernietiging en verdwijning,
maar ook verontreiniging of vuil worden, van
zaken van anderen dan verzekeringnemer, met
inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.
Uitsluitingen aansprakelijkheidsdekking
- Behoudens de in de algemene voorwaarden
vermelde uitzonderingen is niet gedekt de
aansprakelijkheid voor schade, toegebracht
met of door een motorrijtuig of een luchtvaartuig, dat een verzekerde bezit, houdt,
bestuurt, gebruikt of als werkgever doet of
laat gebruiken.
- Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor
schade, toegebracht met of door een gemotoriseerd vaartuig, dat een verzekerde bezit,
houdt, gebruikt of laat gebruiken; een nietondergeschikte gebruikt in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van verzekeringnemer. Deze uitsluiting geldt niet voor de
aansprakelijkheid voor schade toegebracht
door de verzekerden als passagier van een
vaartuig.
- Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor
schade in verband met een milieu-aantasting,
tenzij deze milieu-aantasting een plotselinge
gebeurtenis is en deze gebeurtenis niet het
rechtstreeks gevolg is van een langzaam
(in)werkend proces, alsmede wegens schade
aan zaken in verband met een aantasting van
de bodem, het oppervlakte water of enig(e) al
dan niet ondergronds(e) water(gang).
- Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een
verzekerde voor schade die voor hem het
beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen
of nalaten.
Verplichtingen verzekerde bij schade
Zodra een verzekerde kennis draagt van een
gebeurtenis waaruit voor de verzekeraar een
verplichting tot schadevergoeding zou kunnen
ontstaan, is hij verplicht de verzekeraar:
a. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te
melden;
b. zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde
gegevens te verstrekken;
c. op diens verzoek een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en omvang van de schade te verstrekken;
d. zijn volle medewerking te verlenen en alles
na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen.
Een verzekerde is tevens verplicht;
a. binnen 24 uur de politie in te lichten indien
hij vermoedt dat een strafbaar feit is gepleegd,
waarbij een verzekerd belang is betrokken;
b. beschadigde of vernielde onderdelen te
bewaren en beschikbaar te houden voor
inspectie.

