POLISnr. 525422

Prolongatie 2020

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: Introducéverzekering
Hoedanigheid:

Mutatie(s):

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.
Prolongatie over de periode van 01-01-2020 tot 01-01-2021
Premieverhoging aantal leden naar € 17.75
Intermediair Meijers BV maakt onlosmakelijk deel uit van dit contract tot 1 januari 2023
Eigen risico wordt verlaagd naar €50 bij 3 jaar lidmaatschap geen uitgekeerde schade

INTRODUCÉVERZEKERING
Verzekerden:
- Introducés en aspirant-leden aan fietsevenementen die een introducélidmaatschap hebben. Hierbij geldt een
lidmaatschap met een maximum van 1 maand
Hoedanigheid:
- Als daadwerkelijk deelnemer aan clubritten van de vereniging die aangesloten zijn bij de NTFU, KNWU en NTB,
alsmede een door de vereniging georganiseerd wielersportevenement
- Op straffe van verlies van recht op uitkering dienen NTFU, KNWU en NTB leden zich ten aller tijde te houden aan de
wegenverkeerswet.
Condities:
- Deze polissectie biedt dekking voor de door een verzekerde deelnemer geleden schade aan de eigendommen,
derhalve materiële schade ten gevolge van een ongeval;
- Diefstal van de fiets is uitgesloten van de dekking;
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.
Maximum uitkering per gebeurtenis:
- € 500,00
Eigen risico:
- €50 per gebeurtenis, waarbij bepaald wordt dat, indien door één verzekerde bij één gebeurtenis aan meerdere
benadeelden schade berokkend wordt, slechts eenmaal het eigen risico zal worden ingehouden.
Schadevergoeding:
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde
direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op
basis van totaal verlies;

Pagina 1

POLISnr. 525422

-

-

Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de
volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop
met een maximale aftrek van 72%;
Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen;
Onder persoonlijke eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het
lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon).
Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de dagwaarde als basis
zal gelden.
Wij schrijven persoonlijke eigendommen af in 36 maanden. Fietscomputers die vast gemonteerd zijn op de fiets
worden niet beschouwd als persoonlijke eigendommen maar als onderdeel van de fiets. Afneembare
navigatiesystemen beschouwen wij wel als persoonlijke eigendommen.

Carbon schade:
- De schade wordt vastgesteld op basis van herstelkosten. Er bestaat geen recht op vergoeding van een nieuw
- frame indien de schade herstelbaar is. Dit wordt bepaald door de expert.
- Verlies van garantie en waardevermindering na reparatie valt niet onder de dekking van de polis.
Stellenclausule:
- Indien er schade ontstaat aan een onderdeel van een set, zoals wielen en shifters, en deze alleen als set verkrijgbaar
zijn, vergoeden wij de gehele set, rekening houdend met de afschrijving van 1% per maand. Wel dient de
betreffende vervangen set dan ingeleverd worden.
Verlies:
- Schade door verlies van onderdelen van de fiets of persoonlijke eigendommen, zonder dat er sprake is van een
ongeval, valt niet onder de dekking van de polis.
Waardevermindering:
- Indien de functionaliteit van een onderdeel niet is aangetast vergoeden wij waardevermindering.
Aankoopnota’s:
- Indien u de aankoopnota’s niet kunt overleggen, dient aangetoond te worden wanneer en tegen welke prijs de
betreffende goederen werden aangeschaft. Wanneer aanschafdatum en prijs niet aangetoond kunnen worden, zal
de waarde door ons bepaald worden.
Taxatiekosten:
- Taxatiekosten, onderzoekskosten en offertekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Verzekeringsgebied:
- Europa.
Uitsluitingen:
- schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen
van weersinvloeden en schade door waardevermindering;
- schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan;
- preventief vervangen van fietsonderdelen is niet gedekt.
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.
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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.
Wat is een wielersportevenement:
Fietssportactiviteiten waaronder clubritten, trainingen, clinics, toertochten, tijdritten, rijden op de wielerbaan,
mountainbike-evenementen, cyclo-sportieven, koersen en wedstrijden.
Expertisegrens:
De Expertisegrens bedraag € 750,00 met dien verstande dat de expert achteraf controle uitvoert.
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CLAUSULEBLAD TERRORISMEDEKKING Januari 2007
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:
1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet
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 ten
gevolge 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.
1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet 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 ten gevolge 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.
1.3 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.
1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars
direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in
herverzekering kunnen worden ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder “staat
waar het risico is gelegen” van de Wet financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.
b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde
vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, Natura-uitvaart en Schadeverzekeraars die op grond van de Wet financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland
het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven
omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat 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, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van de
verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt
tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering
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voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met
het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij
levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.
2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per
kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten
verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.
2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben
op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per
verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle
deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.
Dit clausuleblad is gedeponeerd op 23 november 2006 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 150/2006 en op 23
november 2006 onder nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
CLAUSULE TERRORISME-UITSLUITING – Januari 2007
1.1 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 van de Wet financieel
toezicht, en/of de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
1.2 Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden en/of verliezen (en/of aansprakelijkheid daarvoor) veroorzaakt door of
ontstaan uit “terrorisme” en/of “sabotage” met terroristisch oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken
van chemische en/of biologische stoffen.
1.3 Voor de definitie van de genoemde begrippen wordt verwezen naar de door het Verbond van Verzekeraars in 1981
gedeponeerde teksten luidende:
- Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken op de
bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
- Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door de verzekerde zelf, die zijn gericht op verhinderen van
normaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.
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