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.

ONGEVALLENVERZEKERING
Verzekerden:
 NTFU leden, gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk deelnemen aan
wielersportevenementen van, goedgekeurd door, of onder auspiciën van de NTFU, NTB en
Funclasse wedstrijden van de KNWU.
 Deze dekking is eveneens van kracht gedurende de tijd dat verzekerden daadwerkelijk
deelnemen aan een door de NTFU en aangesloten verenigingen georganiseerde reis naar het
buitenland welke tot doel heeft de deelname aan een wielersportevenement van,
goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU of een zusterorganisatie van de NTFU.
Condities:
 CO 2006 Algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering W.A. Hienfeld B.V.;
 In tegenstelling tot vermeld in artikel 10.3 Beëindiging verzekeringsdekking van de
voorwaarden CO 2006 is de leeftijd gesteld op 85 jaar.
 Clausule NHT Terrorismedekking;
 Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.
Verzekerde bedragen:
 A. € 12.500,00 in geval van overlijden door een ongeval;
 B. € 25.000,00 in geval van blijvende algehele invaliditeit door een ongeval.
Begunstiging:
 A. de wettige erfgenamen van verzekerde;
 B. verzekerde.

Verzekeringsgebied:
 Europa.
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.

