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Postbus 707 
1180 AS  Amstelveen 
+31 (0)20 642 05 24 
meijers.nl 

      
      
      P O L I S
      
      
      Polisnummer              621010533M          
      
      Verzekeringnemer         Ned. Toer Fiets Unie                                                             
      
      
      Soort verzekering        Aansprakelijkheid Bedrijven                        
      
      ------------------------------------------------------------------------------------
      Ingangsdatum            01-10-2021           Mutatiedatum      01-10-2021
      Premievervaldatum       01-10-2022           Premietermijn     12 maand(en)
      Contractsvervaldatum    01-10-2022           Contractstermijn  12 maanden doorlopend
      ------------------------------------------------------------------------------------
      
      Reden afgifte
      Nieuwe verzekering
      Deze polis is een voortzetting van de polis onder polis-/VNAB nummer
      642585207.
      
      Verzekerde(n)
      - Verenigingen die zijn aangesloten bij de NTFU
      
      Specificatie verzekerde bedragen
      Verzekerd bedrag  EUR   2.500.000,00 per aanspraak
      gemaximeerd tot   EUR   5.000.000,00 per verzekeringsjaar
      
      Verzekerde hoedanigheid                                                                                  9999
      Eigenaar/exploitant van een groep vrijwilligers die
      onderhoudswerkzaamheden verrichten aan mountainbike parcours
      (waaronder vlonders en bruggetjes).
      
      Eigen risico
      EUR 1.000,00 per aanspraak voor zaakschade.
      EUR 2.500,00 per aanspraak voor personenschade.
      
      EUR 1.000.000,00 per aanspraak voor schade als bedoeld in lid 2 van de
                       clausule werk- en/of landmaterieel; respectievelijk
      EUR    10.000,00 per aanspraak voor schade als bedoeld in lid 3.1 van de
                       clausule werk- en/of landmaterieel, alsmede
      EUR     5.000,00 extra eigen risico ten aanzien van het bepaalde als
                       bedoeld in de laatste zin van lid 3.2 van de clausule
                       werk- en/of landmaterieel
      
      
      Voorwaarden
      Meijers Aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden voor bedrijven
      2007 ZA04
      
      
      Clausules
      Datum aanvang voorrisico
      Vrijwaringsbedingen
      Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW
      Brandregres
      Clausule naverrekening
      Uitsluiting U.S.A./Canada
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      Uitsluiting asbest
      Handels- en Economische sancties
      Clausuleblad terrorismedekking (NHT) - gedeponeerd
      Terrorisme uitsluiting (buitenlandse risico's)
      
      Aanvullende bepalingen
      Op deze verzekering zijn tevens de volgende clausule van toepassing:
      
      Uitsluiting machinaal werken
      Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt tijdens
      of door het werken met machines of machinale werktuigen.
      Deze uitsluiting is niet toepassing indien degene die de machine of
      machinale werktuig bedient in het bezit is van het voor het bedienen van
      die machine vereiste diploma.
      
      Werk- en/of landmaterieel
      Met betrekking tot de aansprakelijkheid van in Nederland gevestigde
      verzekerden voor door derden geleden schade veroorzaakt door of toegebracht
      met werk- en/of landmaterieel geldt het volgende:
      1   Werk-/landmaterieel
      1.1 Onder werk- en/of landmaterieel (hierna te noemen materieel) in de zin
          van deze clausule worden verstaan motorrijtuigen die in de zin van
          artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)
          als zodanig kunnen worden beschouwd, waarbij uitdrukkelijk wordt
          bepaald dat hieronder niet zijn begrepen vracht- en bestelauto's en
          andere motorrijtuigen die primair bedoeld zijn voor vervoer over de
          openbare weg.
      1.2 Ten aanzien van in het vorige lid genoemde materieel is het bepaalde in
          de Algemene  Voorwaarden onder "motorrijtuigen" niet van toepassing en
          blijft de dekking gelden voor schade veroorzaakt door of toegebracht
          met het materieel met inachtneming van het bepaalde in de volgende
          leden.
      2   "Eigen" materieel
          Indien schade is veroorzaakt door of toegebracht met materieel waarvan
          de aangesproken verzekerde dan wel het moederbedrijf of een zuster- of
          dochterbedrijf van de aangesproken verzekerde, eigenaar is of daarover.
          beschikt uit hoofde van huurkoop  en/of leasing, geldt een op het
          polisblad vermeld eigen risico.
      3   Materieel van "derden"
          Indien de door derden geleden schade is veroorzaakt door of toegebracht
          met materieel waarvan een verzekerde als genoemd in art. 1.2 van de
          Algemene Voorwaarden geen eigenaar is of daarover niet beschikt uit
          hoofde van huurkoop en/of leasing geldt het volgende:
      3.1 Ongeacht het eventueel elders in deze polis bepaalde wordt de eigenaar.
          van het materieel of degene die daarover beschikt uit hoofde van
          huurkoop en/of leasing niet als verzekerde onder deze polis beschouwd
          tenzij een verzekerde als genoemd in art. 1.2 van de Algemene
          Voorwaarden daartoe contractueel gehouden is.
          Ter zake van iedere zodanige schade geldt een op het polisblad vermeld
          eigen risico.
      3.2 Indien in geval van schade aan ondergrondse kabels of leidingen blijkt,
          dat niet is voldaan aan de onderzoeksplicht als bedoeld in de
          aanbevelingen tot voorkoming van schade aan leidingen (AVSL) van VIANED
          of indien verzekerde materieel heeft gehuurd waarvoor geen
          "werkmaterieelverzekering" van kracht is die de aansprakelijkheid van
          verzekerde dekt, geldt een extra eigen risico als vermeld op het
          polisblad.
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      Premie
      De premie bedraagt EUR 2.250,00 per jaar.
      
      
      
      ------------------------------------------------------------------------------------
      Afrekening van 01-10-2021 tot 01-10-2022      premie               EUR       2.250,00 
                                                   kosten               EUR           7,00
                                                   assurantiebelasting  EUR         473,97
                                                                        ------------------
                                                   totaal te verrekenen EUR       2.730,97
      ------------------------------------------------------------------------------------
      
      Amstelveen, 11 oktober 2021
      
      Meijers Assuradeuren bv,
      als gevolmachtigde van de hierna genoemde verzekeringsmaatschappijen
      
      
                     
                                                                                                              Ja
      
      Ondergetekende(n),
      
      Soort dekking(en)                                               Aandelen in %
      Over de periode 01-10-2021 tot 01-10-2022                    voorheen   thans
      
      Aansprakelijkheid bedrijven
      HDI-Gerling Verzekeringen N.V.                                         50,000
      Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.                      20,000
      Zurich Insurance plc, Netherlands branch                               17,500
      Corins BV                                                              12,500
                                                                            -------
                                                                            100,000
      _____________________________________________________________________________
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      C L A U S U L E B L A D
                                                                                                                         1000
      
      Datum aanvang voorrisico                                         
      
      In aanvulling op artikel 2.4.2 van de algemene voorwaarden zijn uitgesloten
      aanspraken of omstandigheden die betrekking hebben op schade die is ontstaan vóór
      26-09-2018.
      
      Vrijwaringsbedingen                                              
      
      In afwijking van artikel 3.5 van de algemene voorwaarden ter zake van een
      vrijwarings- of ander soortgelijk beding is mede gedekt de aansprakelijkheid voor
      schade die voor verzekerden voortvloeit uit voorwaarden waarop:
      - werkzaamheden zijn aangenomen en uitgevoerd;
      - materialen, materieel, gebouwen, terreinen en/of personen aan verzekerden (al dan
        niet tegen betaling) ter beschikking zijn gesteld;
      - zaken aan verzekerden zijn geleverd of (al dan niet tegen betaling) ter beschikking
        zijn gesteld;
      - verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen en dergelijke;
      - diensten aan verzekerden zijn verleend, werkzaamheden voor verzekerden zijn
        verricht en dergelijke;
      - vergunningen en/of concessies aan verzekerden zijn verleend tot het op bepaalde
        manieren en/of bepaalde plaatsen verrichten van werkzaamheden, het verlenen van
        diensten en dergelijke.
      
      Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW                           
      
      1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.6 van de algemene voorwaarden
              wordt onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van
              verzekerde als genoemd in artikel 1.2.1 en 1.2.2 van de algemene voorwaarden
              geleden schade in verband met een van buiten komend, plotseling en
              rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg
              waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden
              en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een
              behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een dergelijke
              verzekering) had dienen te verzorgen.
      2.      Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar
              genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering
              (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige
              verzekering - in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 van de algemene
              voorwaarden - eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of
              toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende
              aanvullende bepalingen:
      2.1     Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt
              artikel 2.8 van de algemene voorwaarden vervangen door de navolgende
              bepaling:
              De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de
              schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende dekking.
      2.2     Uitgesloten blijft echter:
      2.2.1   schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheids-
              proeven of -ritten;
      2.2.2   schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van
              alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of genees-
              middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig
              naar behoren te besturen, dan wel door de wet of overheid is of zou zijn
              verboden;
      2.2.3   schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig
              voor het motorrijtuig wettelijk  voorgeschreven rijbewijs, dan wel de
              bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd.
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      2.3     De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien
              van schade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde
              omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en
              dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.
      3.      Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar
              genoemde ondergeschikten geen andere polis van kracht is, wordt artikel 3.2.1
              t/m 3.2.5 van de algemene voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 genoemde
              dekking geacht te zijn doorgehaald.
      4.      Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade
              geldt, afhankelijk van de aard van de in eerste instantie door de
              ondergeschikte ten gevolge van het ongeval geleden schade (zaakschade of
              personenschade), ook met betrekking tot de in lid 1 bedoelde schade.
      5.      Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval
              heeft plaatsgevonden voor 26-09-2018.
      
      Brandregres                                                      
      
      Het bepaalde in artikel 3.1.8. van de Algemene Voorwaarden wordt gewijzigd in de
      volgende tekst:
      
      3.1.8.  Schade die door een brandverzekeraar is vergoed.
      De aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die verzekerde ten tijde van het
      veroorzaken van de schade anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder
      zich had, indien en voor zover:
      - ter zake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed en wordt verhaald, of
      - deze schade is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, neerslag en/of
        blusmiddelen en, indien deze verzekerd zou zijn geweest, zou zijn vergoed en
        verhaald door een brandverzekeraar.
      
      Clausule naverrekening                                           
      
      Indien de omzet, respectievelijk het jaarloon, een bedrag van EUR 500.000,00 (omzet)
      of EUR 250.000,00 (jaarloon) overschrijdt, zal naverrekening geschieden op basis van
      het premiepromillage over de omzet, respectievelijk het jaarloon, zoals vermeld op
      het polisblad.
      
      Uitsluiting U.S.A./Canada                                        
      
      In afwijking van artikel 2.5 van de algemene voorwaarden omvat het verzekeringsgebied
      de gehele wereld, behoudens voor aanspraken die voortvloeien uit:
      - zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerden aan cliënten in de
        Verenigde Staten van Amerika of Canada zijn geleverd en/of gefactureerd;
      - werkzaamheden en/of diensten door hen verricht in de Verenigde Staten van Amerika
        of Canada en/of gefactureerd aan cliënten in de Verenigde Staten van Amerika of
        Canada;
      - licenties, die door hen zijn gegeven aan natuurlijke of rechtspersonen in de
        Verenigde Staten van Amerika of Canada of aan elders gevestigde natuurlijke of
        rechtspersonen voor zover de gegeven licenties betrekking hebben op de Verenigde
        Staten van Amerika of Canada.
      
      Een en ander voor zover de aanspraken tot schadevergoeding in de Verenigde Staten van
      Amerika of Canada worden ingesteld en/of waarop Amerikaans of Canadees recht van
      toepassing wordt verklaard.
      
      Uitsluiting asbest                                               
      
      Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade
      veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende
      zaken.
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      Handels- en Economische sancties                                 
      
      De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens
      deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit
      hoofde waarvan het verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te
      bieden of een schadeloosstelling uit te keren.
      
      Clausuleblad terrorismedekking (NHT) - gedeponeerd               
      
      bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT),
      zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel
      Amsterdam.
      
      Terrorisme uitsluiting (buitenlandse risico's)                   
      
      Artikel 1 Toepasselijkheid uitsluiting
      De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: er sprake is van
      andere dan in  Nederland gelegen risico's, vastgesteld  op basis van artikel 1:1
      onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht, en/of
      de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de
      Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven
      op het polisblad.
      
      Artikel 2 Uitsluiting
      Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of
      indirect) verband houdt met:
      terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of
      gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
      maatregelen.
      
      Artikel 3 Begripsomschrijvingen
      
      3.1 Terrorisme
      Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes
      in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest in
      de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende
      aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
      de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins
      economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of
      reeks al dan niet in enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het
      oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te
      verwezenlijken.
      
      3.2  Kwaadwillige besmetting
      Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
      toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of
      stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of
      chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood
      tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken
      kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij
      aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in enig organisatorisch verband
      is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze
      en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
      
      3.3 Preventieve maatregelen
      Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
      onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te
      wenden  of indien dit gevaar zich  heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te
      beperken.
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