Verkort dekkingsoverzicht aansprakelijkheidsverzekering voor KNGU
en haar leden
De aansprakelijkheidsverzekering van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Uniek (KNGU) ziet er op
hoofdlijnen als volgt uit:

1. Wat houdt de dekking in?
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor letsel- en/of zaakschade (inclusief de daaruit
volgende vermogensschade) van een derde.
Onder een derde verstaan wij ieder ander dan verzekerde.
Er is tevens dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of
iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige
overeenkomst onder zich heeft. Dit is meeverzekerd voor een verzekerd bedrag van EUR 75.000,00 per
aanspraak.
Verzekerd bedrag: EUR 5.000.000,00 per aanspraak gemaximeerd tot EUR 10.000.000,00 per
verzekeringsjaar.
Eigen risico:
EUR 500,00 per aanspraak voor zaakschade
EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade

2. Wie zijn er verzekerd?
De verzekering biedt onder andere dekking voor:
•
•

KNGU en haar organen en/of;
De organisaties gelieerd aan de KNGU (gewone leden, kandidaat- gewone leden en buitengewone
leden);

•
•
•
•
•

De clubleden, individuele leden en ereleden;
Buitenlandse deelnemers inclusief hun trainers en begeleiders;
Leden van de aangesloten dansscholen;
Stichting Beweeg Diploma;
Ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers en andere functionarissen van de KNGU.

3. Waar is de polis geldig?
De polis is alleen geldig in Nederland. Voor zakenreizen geldt echter de gehele wereld als
dekkingsgebied.

4. Zijn er uitsluitingen?
Er zijn een aantal uitsluitingen van toepassing:
•
•

Internationale evenementen die buiten Nederland plaats vinden.
Alle schade die te maken hebben met dopinggebruik.

•

•

Niet gedekt is de schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte
gedragingen van welke aard dan ook, alsmede schade in verband met beschuldigingen op dat
gebied.
Schade die opzettelijk of met goedvinden van verzekerde is toegebracht.

•

De aansprakelijkheid van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, luchtvaartuig en/of
vaartuigen.
Er is wel dekking voor schade door of met niet gekentekende motorrijtuigen.

•

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met
asbest of asbesthoudende zaken.

•

De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing of
verwisseling van zaken.
De schade die voortvloeit uit, verband houdt met of berust op legionella.

•

5. Is de opgelopen blessure tijdens de training verzekerd?
Soms kan tijdens een gymnastiektraining een oefening verkeerd gaan en kan je verkeerd neerkomen. Je
verstuikt je enkel. Dit kan gebeuren bij een training en het risico wat hierbij optreedt, hoort bij een
normale ‘training’. Dit is niet verzekerd.

6. Ik heb een schade, wat nu?
Meld een (mogelijke)schade of een aansprakelijkstelling naar kngu@meijers.nl. Vermeld bij de schade
het polisnummer 642599700. Vergeet niet in deze e-mail een korte toelichting te geven over de
(mogelijke)schade of aansprakelijkstelling.

7. Andere documenten die belangrijk zijn?
Het certificaat van de verzekering is ook beschikbaar op deze website. Hierin staat een kort overzicht
van de verzekerde bedragen, naam verzekeraar, etc. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de
website van Meijers Assurantiën.

8. Ik heb nog een vraag, wie kan mij helpen?
Voor verdere vragen kunt contact opnemen met Meijers. Bereikbaar op telefoonnummer 0205042745 of info@meijers.nl

Dit overzicht is geen uitbreiding en geen wijziging van de dekking zoals deze wordt verleend onder de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Meijers
heeft geen enkele verplichting de geadresseerde, ontvanger en/of houder van dit certificaat te informeren in verband met wijziging of royement
van de bovenomschreven verzekering. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan dit overzicht. Bij verschil van opvatting of afwijkende gegevens
is uitsluitend de tekst van de originele polis bindend.
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