POLISnr. 525422
Prolongatieaanhangsel 2018
Verzekerde:

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
Postbus 326
3900 AH VEENENDAAL

Ingangsdatum verzekering:
Premievervaldatum:
Contractsvervaldatum:

1 maart 2003
1 januari 2020
1 januari 2023

Opzegtermijn:
Looptijd:
Premietermijn:

03 maanden
60 maanden
12 maanden

Soort verzekering:

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering wielersporters

Hoedanigheid:

Alle activiteiten binnen het kader van de statuten en reglementen van de
Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna ook te noemen NTFU, zijnde een
overkoepelende vereniging van organisaties die het toerfietsen als sport
en/of recreatie bevorderen; (mede)organisator van recreatieve
wielersportevenementen alsook wielersportevenementen met snelheids- of
wedstrijdelement (mits zich houdend aan de wegenverkeerswet artikel 10 en
vergunning wegbeheerder en werkgever van personeel.

Mutatie(s):

Prolongatie over de periode van 01-01-2018 tot 01-01-2023
Intermediair Meijers BV maakt onlosmakelijk deel uit van dit contract tot
1 januari 2023.

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Verzekerden:
1. NTFU, waaronder begrepen het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur, regio afgevaardigden,
organen, commissies e.d.;
2. de bij verzekeringnemer aangesloten verenigingen en andere organisatie als omschreven in
de NTFU statuten2013 artikel 3.1:
3. de bestuursleden, ondergeschikten, verzorgers, mecaniciens, instructeurs, wegkapiteins en
andere medewerkersen afgevaardigden van de verzekerden sub 1 en 2;
4. de organisatoren van wielersportevenementen, alsmede degenen die op verzoek van de
organisator ter zakediensten leveren;
5. NTFU leden;
6. verkeersregelaars (ook niet NTFU, KNWU en NTB leden).
Hoedanigheid van de verzekerden 1 t/m 6:
1. Verzekerden 1 t/m 6;
2. Alle activiteiten binnen het kader van de statuten van de NTFU en van de betreffende
aangesloten verenigingen en andere organisaties, conform de statuten van de NTFU;
3. Het verrichten van handelingen binnen het kader van de verzekerde hoedanigheden, zoals
activiteiten verbandhoudende met wielersportevenementen van, goedgekeurd door of
onder auspiciën van de NTFU en de aangesloten verenigingen en andere organisaties;
4. Gelijk aan 3;
5. Daadwerkelijk deelnemer aan wielersportevenementen van, goedgekeurd door of onder
auspiciën van de NTFU,NTB en Funclasse wedstrijden van de KNWU;
6. Verkeersregelaar.

Condities:






AVP 2006 Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren W.A.
Hienfeld B.V.;
ZZP-A106 Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en beroepen
Achmea Schadeverzekering N.V. (Avero);
clausule NHT Terrorismedekking;
clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.
Clausule Opzicht voor onroerend goed.

Verzekerde som:


€ 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum van EUR 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.

Eigen risico:


€ 50,00 per gebeurtenis.

Verzekeringsgebied:


Europa

Uitsluitingen:






Productenaansprakelijkheid;
Garderoberisico;
Schade door diefstal, vermissing of verwisseling van fietsen, kleding of andere voorwerpen;
Schade aan eigendommen van de NTFU en bij de NTFU aangesloten verenigingen en andere
organisaties;
Deze verzekering dekt nimmer de schade aan goederen en/of personen als omschreven in
artikel 1 der Algemene Voorwaarden, door de verzekerden, genoemd in sub 5 van sectie A
van de polis, onderling aan elkaar toegebracht.

Opzichtclausule:





In afwijking van artikel 5.3 van de algemene voorwaarden is medeverzekerd de
aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt aan onroerende zaken van derden
tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en daarmee samenhangend
vervoer (artikel 5.4 van de algemene voorwaarden blijft echter onverkort van kracht).
Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum bedrag van EUR 25.000,00 per
aanspraak.
Het eigen risico bedraagt EUR 500,00 per aanspraak.

ALGEMENE AANVULLENDE BEPALINGEN
Dubbele verzekering:
Geen recht op schadevergoeding kan worden ontleend indien de schade is gedekt onder een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum of onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze
verzekering niet bestond.
Fraude:
Indien er sprake is van onwaarachtige opgave over het ontstaan van de schade, de hoogte van de
geclaimde schade, of de aanwezigheid van een dubbele verzekering, dan dekken wij de schade niet
en zullen wij de gemaakte onderzoekskosten op u verhalen. Tevens maken wij hiervan dan een
registratie in een systeem dat voor alle verzekeraars inzichtelijk is.

Wat is een ongeval:
Tijdens het fietsen een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige
inwerking ,die schade aan de fiets tot gevolg heeft. Voorbeelden: vallen, botsen, tak tussen de
wielen. Het spontaan afbreken van onderdelen die niet het gevolg zijn van hetgeen hiervoor
genoemd is, valt niet onder de dekking van de polis maar beschouwen wij als een eigen gebrek.

