Aanvullende voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
Uitsluitingen
Niet verzekerde activiteiten
Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die is veroorzaakt door, voortvloeit uit
of verband houdt met:
1. gebruik van vuur, vuurwerk en/of springstoffen, waarvoor normaal gesproken
gespecialiseerde personen worden ingehuurd;
2. special effects en/of stunts, waarvoor normaal gesproken gespecialiseerde personen
worden ingehuurd.
De hierboven genoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing als deze activiteiten worden
uitgevoerd door een bevoegde deskundige én als dat gebeurt:
a. volgens de regelgeving die ervoor geldt; én
b. met de vergunningen die hiervoor zijn voorgeschreven.
Wij beschouwen iemand als een deskundige als hij met goed gevolg de opleiding heeft afgerond die
nodig is om deze activiteiten te kunnen uitvoeren én die in de betreffende branche algemeen
gebruikelijk is en/of erkend wordt.
Tevens zijn niet verzekerd aanspraken op een vergoeding van schade die verband houdt met de
organisatie van:
3. houseparty’s en/of popfestivals;
4. sportevenementen;
5. optochten;
6. kermissen.
Maximale aantal bezoekers tegelijk
Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade bij evenementen en/of activiteiten
waarbij op enig moment meer dan 2.500 bezoekers aanwezig kunnen zijn.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de Nationale
Koningsdagviering waarbij de Koning samen met de leden van de Koninklijke Familie feestviert met
de steden en omliggende plaatsen die zich op een feestelijke manier presenteren.
Opzicht; schade aan zaken in huur of bruikleen meeverzekerd
Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade aan zaken van derden, die is veroorzaakt
toen u of een andere verzekerde die zaken in huur of bruikleen had.
Dit wijkt af van de uitsluiting die in de polisvoorwaarden staat onder het kopje ‘Zaken onder opzicht’.
Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van € 10.000,-- per aanspraak met een maximum van
€ 20.000,-- per verzekeringsjaar. Deze verzekerde maxima worden geacht deel uit te maken van het
verzekerde bedrag per aanspraak en de maximering per verzekeringsjaar. Het eigen risico is € 500,--.
Let op: Deze dekking geldt niet voor schade aan motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.
Aanvullende bepalingen
Indien er sprake is van het huren van een springkussen dient een toeslag op de premie te worden
aangehouden van € 0,25 per lid met een minimale toeslag van € 50. Hierbij zijn de volgende
richtlijnen van toepassing:
Meeverzekeren springkussen/opblaasbaar apparaat
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de huur of het eigendom van
een springkussen e/o opblaasbaar apparaat. Voor het gebruik van het springkussen/opblaasbaar
apparaat dienen de onderstaande richtlijnen te worden aangehouden:

1. De vereniging dient voorafgaand aan de huur een duidelijke instructie te hebben ontvangen van de
verhuurder over het gebruik van het springkussen alsmede de risico’s die er aan verbonden zijn en
de instructies te hebben opgevolgd;
2. Door de vereniging dient erop te worden toegezien dat het springkussen/opblaasbaar apparaat is
goedgekeurd door een daartoe gecertificeerde instantie;
3. Het springkussen/opblaasbaar apparaat dient rondom voorzien te zijn van voldoende beschermende
matten of soortgelijk materiaal;
4. Tijdens de activiteiten met het springkussen/opblaasbaar apparaat dient er te allen tijde door een
lid/vrijwilliger van de vereniging toezicht te worden gehouden;
5. Voorafgaand aan de activiteiten met het springkussen/opblaasbaar apparaat dienen de gebruikers
er op te worden gewezen dat het dragen van voorwerpen met scherpe randen en/of uitstekende
onderdelen (sieraden, horloges, tassen, rugzakken e.d.) niet zijn toegestaan op het springkussen/
opblaasbaar apparaat.
Indien aan de bovenstaande richtlijnen niet of niet voldoende is voldaan, is een eigen risico van
toepassing van € 2.500 per aanspraak voor personenschade.

Clausules
A9080 Dekkingsgebied Nederland
Anders dan in de polisvoorwaarden staat, zijn aanspraken op een vergoeding van schade verzekerd,
als het handelen of nalaten dat tot die schade heeft geleid én de schade zelf, hebben
plaatsgevonden in Nederland.
Voor zakenreizen die u of een andere verzekerde voor uw bedrijf maakt, zoals het bezoeken van een
seminar of een beurs, heeft u dekking in de hele wereld.
Niet verzekerd zijn schades waarvoor u of een andere verzekerde aansprakelijk bent (of is) gesteld:
als deze aanspraken in de Verenigde Staten van Amerika en/of in Canada zijn ingesteld; of
als deze aanspraken zijn gebaseerd op het Amerikaanse en/of Canadese recht.
Deze bepaling geldt niet voor zakenreizen.
A9041 Vereniging; bestuur, leden en vrijwilligers meeverzekerd
Naast de verzekerden die in de polisvoorwaarden staan onder het kopje ‘Wie zijn verzekerd?’, zijn
ook de volgende (rechts)personen verzekerd:
a. de vereniging; én
b. het bestuur en de bestuursleden van de vereniging, als zij in die functie activiteiten verrichten;
én
c. de leden van de vereniging, voor zover zij in verenigingsverband optreden; én
d. de vrijwilligers van de vereniging, voor zover zij in verenigingsverband optreden.
Hierbij is ook de aansprakelijkheid van de leden en de vrijwilligers onderling én ten opzichte van
elkaar verzekerd.
Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die veroorzaakt is door diefstal,
verduistering, vermissing of verwisseling van zaken.
A9990 Arrangementen
De premie en voorwaarden van dit arrangement gelden voor de leden van Koninklijke bond van
Oranjeverenigingen (KBOV).
Indien dit niet meer het geval is, moet u dit binnen 30 dagen aan ons doorgeven. Wij hebben het
recht de premie en voorwaarden per eerstvolgende contractvervaldatum aan de nieuwe situatie aan
te passen. Als we dit doen, laten we u dit vooraf weten. U heeft het recht de aanpassing te weigeren
en de verzekering op te zeggen. U moet dit dan schriftelijk aan ons melden binnen één maand nadat
wij u over de aanpassing hebben geïnformeerd. Maakt u gebruik van dit recht? Dan eindigt de
verzekering op de datum waarop de aanpassing zou ingaan.

