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Aansprakelijkheid voor bedrijvenverzekering 
 

 

Contractgegevens 

Contractnummer 5356-1713459 

Ingangsdatum verzekering 01-01-2016 

Premievervaldatum 01-01-2021 

Hoofdpremievervaldatum 01-01-2021 

Contractsduur 12 maanden 

Wijzigingsdatum 01-01-2021 

Wijzigingsreden herberekenen van de premie 

 
Risicogegevens 
Hoedanigheid Zie volgblad 

 
Dekkingsgebied Wereld excl. USA en Canada 
Bijzonderheden  De jaarpremie is in 2019 gebaseerd op 411 organisaties bestaande uit 

onder andere speeltuinorganisaties, kinderboerderijen 
(4x)kindervakantiewerkorganisaties, buurt- en 
wijkverenigingen,bouwspeeltuinen en natuurspeeltuinen. 

 
Premiespecificatie 
Premiegrondslag Bedrag/aantal 

leden 416  

Minimumpremie € 22.000 per verzekeringsjaar 

 
Verzekerde bedragen € 2.500.000 per aanspraak 

€ 5.000.000 per verzekeringsjaar 

 
Eigen risico(s) 
Zaakschade € 125 per aanspraak 

 
Voorwaarden AVB-A2016 

 
Clausule(s) TB004 Geïnformeerde verlenging 

 
Betrokken verzekeraars 
VIVAT Schadeverzekeringen N.V.        100,00% 
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Aansprakelijkheid voor bedrijvenverzekering (vervolg) 
 

 

Premie per 12 maand(en) 

Wat is er verzekerd? zonder kosten en belasting 
 

 
 
Bedrijfsaansprakelijkheid € 24.024,00 

 
 

Totale premie € 24.024,00 

 

 

Bepaling inzake sanctiewet- en regelgeving 

De Sanctiewet- en regelgeving is de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van handels- 

en economische sancties. Sancties zijn politieke instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen 

van onder andere het internationaal recht en mensenrechten. Daarnaast vervullen sancties een rol in de 

bestrijding van terrorisme. 

 
Wij moeten voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de Sanctiewet. Is het ons op basis van de Sanctiewet- en 

regelgeving verboden om dekking te geven of een schade te betalen? Dan hebben wij geen verplichting tot het 
verlenen van dekking of het betalen van schade op basis van deze verzekering. Wij kunnen hiertoe ook niet 

worden verplicht als de sancties worden opgeheven. Wij hebben ook geen verplichting tot het verlenen van 

dekking of het betalen van schade als u: 

- geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende 

- een rechtspersoon bent en onder zeggenschap staat van een persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die op de 

sanctielijst voorkomt 

- een rechtspersoon bent, waarvan een houder van 25% of meer van de aandelen voorkomt op een sanctielijst  

 
In al deze gevallen mogen wij de verzekering per direct stoppen. Ook hebben wij dan de mogelijkheid om de 

andere verzekeringen van de verzekeringnemer bij ons te stoppen. De verzekeringnemer ontvangt van ons een 

brief en/of e-mail. Hierin staat waarom en vanaf welke datum de verzekering stopt. 
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Aansprakelijkheid voor bedrijvenverzekering (vervolg) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dit aanhangsel vervangt alle eerder afgegeven aanhangsels met betrekking tot dit contract.  
 

 

Lochem, 28 december 2020 De gevolmachtigde: 

Berkelstaete Assuradeuren 
 

 

R. van Gelder 

 
Contactgegevens 
Uw adviseur is Branche Benefits B.V. 

0592-331155 info@branchebenefits.nl 

mailto:info@branchebenefits.nl
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Clausuleblad 

  

 

 

Hoedanigheid 

Hoedanigheid verzekeringnemer: Advies over speelruimte en leefbaarheid. Kennisopbouw 

en het verzorgen van publicaties voor meer en betere speelruimte. 

 
Hoedanigheid meeverzekerde aangesloten organisaties: exploitatie, beheer en/of onderhoud 

van speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantiewerkorganisaties, buurt- en 

wijkverenigingen, bouwspeeltuinen en natuurspeeltuinen. 

 
Medeverzekerden 

Alle aangesloten leden (speeltuinorganisaties, kinderboerderijen (5x), 

kindervakantiewerkorganisaties, buurt- en wijkverenigingen, bouwspeeltuinen en 

natuurspeeltuinen) van de Vereniging Nuso. 

 
 

Clausule TB004 Geïnformeerde verlenging 

In tegenstelling tot hetgeen in de voorwaarden is bepaald, is de verzekering na de eerstkomende 

contractsvervaldatum dagelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.  

 
 
 

2374 uitbreiding dekking voor de Vereniging Nuso en alle meeverzekerde aangesloten 

organisaties 

Aan artikel 1.3 van de polisvoorwaarden worden toegevoegd: 
1.3.6 de bestuursleden van de verzekeringnemer, handelend als zodanig; 

1.3.7 de leden en de vrijwilligers indien zij namens verzekeringnemer handelen 

en onder directe verantwoording staan van de ondergeschikten of het bestuur van 

de verzekeringnemer en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.  

 
 

2673 Goed werkgeverschap 

Deze clausule vormt een onlosmakelijk geheel met de toepasselijke voorwaarden 
aansprakelijkheid voor bedrijven. In aanvulling op het bepaalde in de rubriek 

Werkgeversaansprakelijkheid en Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen 

van de voorwaarden Aansprakelijkheid Bedrijven, is verzekerd tot ten hoogste het op 

het polisblad vermelde verzekerde bedrag per aanspraak: 

? De aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever uit hoofde van artikel 

7:611 BW wegens schending van zijn zorgplicht, zoals die voortvloeit uit de 

contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, voor schade die een werknemer 

lijdt als gevolg van een ongeval. 

 
Onder schade wordt in afwijking van het bepaalde in de algemene voorwaarden verstaan de 

vermogensschade die een werknemer lijdt doordat de verzekeringnemer zijn zorgplicht als 

werkgever niet is nagekomen. 
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Clausuleblad (vervolg) 

  

 

 

Van deze dekking zijn uitgesloten aanspraken van werknemers die verband houden met het 

als bestuurder of in/opzittende van een motorrijtuig deelnemen aan het verkeer.  

 
 

2843 eigen risico werkgeverschap RI&E en PvA 

Voor werkgeversaansprakelijkheid geldt voor schade aan personen een eigen risico van 

€ 2.500 per aanspraak als op het moment van handelen of nalaten waaruit de aanspraak 

voortvloeit: 

- De in de Arbeidsomstandighedenwet verplichte Risico- Inventarisatie en -Evaluatie 

(RI&E) ontbrak. En/of 

- De maatregelen in het Plan van Aanpak (PvA) niet, niet tijdig of onvoldoende waren 

uitgevoerd. 

 
Tenzij de verzekeringnemer aannemelijk maakt, dat de schade niet het gevolg is van het 

niet nakomen van één van deze verplichtingen. Wanneer het eigen risico van toepassing 

is, zijn de in artikel 6 van de polisvoorwaarden vermelde verplichtingen nadrukkelijk  

ook van kracht als het schadebedrag beneden het eigen risico valt.  

 
 

2165 Opzichtdekking max. € 50.000,- 

Binnen de dekking van deze verzekering valt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken 

tot een maximum van € 50.000,- per aanspraak, veroorzaakt gedurende de tijd dat een 

verzekerde of iemand namens hem deze zaken ter bewerking en/of ter behandeling onder 
zich had of daaraan werkzaamheden verrichtte. Per aanspraak geldt in dit geval een 

eigen risico van 10% van de schade met een minimum van € 125,-. 

Voor in enig verzekeringsjaar ontstane schaden zal voor deze dekking niet meer 

worden vergoed dan € 100.000,-. 

 
 

Secundaire dekking bezoekers 
De verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van bezoekers, indien en voorzover deze 

aansprakelijkheid niet gedekt is onder een andere verzekering al dan niet van een 

oudere datum. 


