Aansprakelijkheid Bedrijven
Verzekeringscertificaat
Dit verzekeringscertificaat is afgegeven om aan te kunnen tonen dat de aansprakelijkheid van de KNHB en haar
leden is afgedekt. Het certificaat is een samenvatting van de verzekering. De details staan beschreven op het
verzekeringsbewijs en in de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden. Aan dit verzekeringscertificaat kunnen dan
ook geen rechten van dekking worden ontleend. Ook geeft dit certificaat geen antwoord op de vraag of de premie
is betaald.

Verzekeringnemer

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
Postbus 2654
3430 GB NIEUWEGEIN

Tussenpersoon

Rabobank Utrecht

Telefoonnr. tussenpersoon

030-2878000

Verzekeraar

Achmea Schadeverzekeringen N.V. handelend onder de naam Interpolis.

Datum

06/02/2017.

Polis-nummer

Bedrijven Compact Polis 00146559156.

Verzekerde hoedanigheid

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond met als doel de bevordering van de
hockeysport in al haar verschijningsvormen.

Wie zijn verzekerd?

a. De KNHB.
b. Het bondsbestuur en de bondsbestuursleden.
c. De algemene ledenvergadering en de bondsgedelegeerden.
d. Personen, werkgroepen en commissies die door het bondsbestuur of de
bondsvergadering van de KNHB zijn of worden benoemd of ingesteld. .
e. Ondergeschikten van de KNHB.
f. Regionale afdelingen.
g. Het regionale bestuur en de regionale bestuursleden.
h. Personen, werkgroepen en commissies die door het regionale bestuur of de
regiovergadering van de KNHB zijn of worden benoemd of ingesteld.
i. De bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun
bestuur en bestuursleden.
j. Leden van de bij de KNHB aangesloten verenigingen en/of deelnemers aan
door de KNHB of de bij de KNHB aangesloten verenigingen en
organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden,
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competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland.
k. Iedere natuurlijke persoon, die zich al da niet tegen betaling inzet voor de
behartiging van de belangen van verzekerden bij die evenementen waaronder
niet begrepen, commerciële exploitanten, sponsoren e.d.
l. Scheidsrechters, juryleden, tijdwaarnemers tijdens hun activiteiten bij die
evenementen, ook als die personen bij een buitenlandse nationale
hockeykoepel zijn aangesloten.
m. Stichtingen als eigenaar van de accommodaties die door de KNHB
verenigingen gebruikt worden.

Wie zijn verzekerd als

Voor de verzekerden die genoemd zijn onder j. t/m l. geldt de dekking in de

particulier?

hoedanigheid van particulier persoon, buiten beroep of bedrijf. Ook als zij voor
hun activiteiten een geldelijke of andere vergoeding ontvangen. Maar de
dekking geldt alleen als de vorderende partij een ander is dan de KNHB of de
bij de KNHB aangesloten verenigingen en organisatiecomités.

Wanneer zijn leden niet

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van door of namens de KNHB

verzekerd?

aangewezen leden die deelnemen aan door of namens collega-sportbonden of
derden georganiseerde trainingen, evenementen, wedstrijden, competities,
circuits, kampioenschappen in het binnen- of buitenland. Deze uitsluiting geldt
ook voor de bij de KNHB aangesloten scheidsrechters, juryleden,
tijdwaarnemers e.d. tijdens hun activiteiten bij die evenementen.

Artsen en fysiotherapeuten

Artsen en fysiotherapeuten die werkzaam zijn voor de KNHB zijn verzekerd.

zijn meeverzekerd

Wij verzekeren de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, schade aan
personen én zuivere vermogensschade van de benadeelde.

Als de aansprakelijkheid van de arts of de fysiotherapeut ook op een andere
verzekering is gedekt of daarop gedekt zou zijn als uw verzekering niet zou
hebben bestaan, geven wij uitsluitend aanvullende dekking op de verzekerde
bedragen van die andere verzekering. Een eigen risico op een andere
verzekering wordt niet vergoed.

Welke activiteiten zijn

Wij verzekeren de aansprakelijkheid voor schade die te maken heeft met

verzekerd?

trainingen voor en deelname aan wedstrijden, competities, circuits,
kampioenschappen en dergelijke. Ook in het buitenland.

Er is geen dekking voor wedstrijden of voorbereidingen gedurende de periode
dat de spelers onder de verantwoordelijkheid van de NOC*NSF vallen voor de
Olympische Spelen. Wedstrijden en voorbereidingen voor de Olympische
Spelen zijn voor rekening en risico van de NOC*NSF.
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Activiteiten die niet direct te maken hebben met de beoefening van de
hockeysport of het lidmaatschap van de Hockeybond zijn niet verzekerd. We
maken een uitzondering voor de volgende activiteiten:
- Mountainbike clinics voor ouders.
- Kinderopvang en huiswerkbegeleiding bij hockeyverenigingen.
- ZZP werkplekken in kantines.
- Meer Bewegen Voor Ouderen in samenwerking met een fysiotherapeut.

Verzekerde bedragen

€ 5.000.000,- per aanspraak en € 10.000.000,- per verzekeringsjaar.

Sub-limiet opzicht

€ 125.000,- per aanspraak en € 125.000,- per verzekeringsjaar.

huur/gebruik

Eigen risico’s

- € 500,- per aanspraak voor schade aan zaken.
- € 2.500,- per aanspraak voor schade aan personen.
- € 5.000,- per aanspraak voor schade ontstaan in de USA en/of Canada.
- € 2.500,- per aanspraak voor zuivere vermogensschade door handelingen of
nalaten van artsen en fysiotherapeuten.

Als een personenschade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven zullen wij
niettemin belast zijn met de schadebehandeling. Wij zijn gerechtigd om
schaden die onder dit eigen risico blijven namens u en voor uw rekening met
tegenpartij te regelen. Wij zullen het standpunt vooraf aan u kenbaar maken.

Waar geldt de verzekering?

Wat is er uitgesloten?

In de gehele wereld, inclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

-

Diefstal of vermissing van zaken.

-

Het gebruik, het verstrekken of het toedienen van doping.

Verzekeringsperiode

Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Einddatum

1 januari 2018.

Dekkingen

-

Bedrijfsaansprakelijkheid

-

Producten-/dienstenaansprakelijkheid Europa

-

Werkgeversaansprakelijkheid

-

Opzicht huur/gebruik inclusief schade aan opstallen die een

-

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigrisico

-

Aansprakelijkheid op grond van artikel 7: 611 BW.

verzekerde in huur of in gebruik onder zich heeft.

Pag. 3 van 4

6-2-2017

Dekkingssystematiek

Claims made met inloop.

Verzekeringsvoorwaarden

Interpolis Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis MKB (versie 5.6)
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