
P O L I S B L A D nr. 2

De ondertekenaars van deze polis verklaren hiermee deze

verzekering als volgt te hebben geaccepteerd:

Verzekering Aansprakelijkheid voor bedrijven

Relatienummer 123016 / RO

Polisnummer 641117203

VNAB-nummer 641117203

Uniek nummer 6A87-EA14-4C65-3D41

Ingangsdatum 01-01-2019

Wijzigingsdatum 01-01-2021

Premievervaldatum 01-01-2022

Contractsvervaldatum 01-01-2022

Contractsduur 12 maanden (doorlopend)
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Verzekeringnemer Survivalrun Bond Nederland

Verzekerde(n) Survivalrun Bond Nederland

Hoedanigheid Sportbond voor landelijke promotie en coördinatie van

survivalrunwedstrijden, circuits, competities, kampioenschappen,

etcetera, welke plaatsvinden in Nederland en België, alsmede het

(laten) organiseren daarvan, alsmede eigenaar/exploitant van voor

deze (sport(en)) ingerichte accomodaties.

Verzekerd(e) bedrag(en) € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van

€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.

De hieronder genoemde bedragen maken deel uit

van de hiervoor genoemde verzekerde bedragen.

Sublimiet(en)

€ 50.000,00 Per gebeurtenis met een maximum van

€ 100.000,00 per verzekeringsjaar conform clausule Opzicht.

Dekkingsgebied In afwijking van de NBA 2014 voorwaarden is het

dekkingsgebied: Nederland en België.

Voor zakenreizen geldt werelddekking.

Voorwaarden Nederlandse Beurs polis voor Aansprakelijkheid NBA 2014

Rubriek(en) I, II & III

Clausule(s) AB025 NHT Clausule Terrorisme

Prioriteiten bepaling.

Naverrekening.

Contract middels onderhandelingen.

Kennisgeving inzake gegevens bescherming.

Activiteiten.

Certificaten, richtlijnen, vergunningen en

verplichtingen.

Dekkingsgebied.

Diefstal, verduistering e.d.

Doping.

EHBO dekking.

Goed werkgeversschap 7:611 BW.

Internationale evenementen.
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No-claimregeling.

Opzicht roerend en onroerende zaken.

Productaansprakelijkheid.

Seksuele gedragingen.

Verzekerden.

Verplichte verzekeringen in het buitenland.

Voorrisico.

Eigen risico's personenschade.

LTA clausule

Bijzonderheden Deze polis is een voorzetting van VNAB nummer

640095808.

Eigen risico € 20.000,00 per aanspraak voor zaak en personenschade.

Premie € 80.347,96 per 12 maand(en)

(exclusief kosten en assurantiebelasting)

€ 50.097,96 voorschotpremie obv 12.651 vaste leden plus

€ 30.250,00 voorschotpremie obv 5.000 dag-leden. Mocht blijken

dat er een behoorlijk toestroom komt, dan vindt tussentijds over-

leg plaats voor aanpassing in neerwaartse zin. In dit kader zal

het gaan om een toename van 7500/5000 dagleden.

Minimumpremie € 75.000,00 per jaar.

Naverrekening vindt jaarlijks plaats op basis van:

-aantal vaste leden à € 3,96 per lid;

-aantal dag-leden à € 6,05 per lid.

Wijzigingsreden Prolongatie 01-01-2021 o.b.v. wijziging van de voorschot-

minimumpremie en premie factor. Tevens zijn de polisvoor-

waarden gewijzigd naar NBA2014 en is de brandregres

clausule afgevoerd (zit in de NBA2014) en is de

LTA clausule van toepassing.

Premieberekening Premie van 01-01-2021 tot de eerste premievervaldag 01-01-2022

Premie € 80.347,96

Kosten € 25,00

Assurantiebelasting € 16.878,32

�����������������

Incassobedrag € 97.251,28

Amsterdam, 22-12-2020
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Deze verzekeringsovereenkomst is gesloten conform BIPAR (High Level Principle for

Placement). Een nadere toelichting is te lezen op www.klap.com

De ondertekenaars verklaren, voor zover zij op deze verzekering zijn betrokken en geen

maatschappijenverdeling is vermeld, te hebben getekend voor aandelen van maatschappijen

als gedeponeerd ten kantore van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

B.A. Amsterdam/Rotterdam. Desgevraagd wordt door de Makelaar of door de Coöperatieve

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. aan belanghebbende(n) een volledige

maatschappijenverdeling verstrekt.
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AB025 - NHT Clausule Terrorisme

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.

Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst

wordt verstaan onder:

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 verzekerde zelf, die zijn gericht op

verhinderen van normaal functioneren van een dienst of onderneming of het

belemmeren van het verkeer.

Indien sprake is van, op basis van artikel 1:1 onder staat waar het risico is

gelegen van de wet op financieel toezicht vastgestelde, in Nederland gelegen

risico's, blijft dekking voor terrorismeschade bestaan overeenkomstig en binnen

de grenzen van (bijgaand) "Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.", versie 9 januari

2007.

Prioriteitenbepaling.

Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de hiervoor

van toepassing verklaarde voorwaarden, gelden de volgende voorrangsregels:

- verzekeringsvoorwaarden gaan voor algemene voorwaarden;

- clausules gaan voor algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden;

- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor alle andere voorwaarden en clausules.

Naverrekening

Het bepaalde inzake naverrekening geldt alsvolgt: De makelaar zal uiterlijk 1 april

van enig jaar de verzekerde(n) verzoeken om gegevens ter vaststelling van de

definitieve premie over het achterliggende verzekeringsjaar.

De verzekerde(n) zullen deze gegevens in ieder geval vóór 1 juni daaraanvolgend dienen

te verstrekken. Verzekerde heeft de plicht op verzoek van verzekeraars de voor de

naverrekening van de premie opgegeven 'omzet' (zie polisblad voor omschrijving wat

hieronder wordt verstaan) te bewijzen door middel van een verklaring van een wettelijk

bevoegd accountant. Verzekerde(n) dient/dienen deze verklaring in te zenden binnen

twee maanden na het desbetreffende verzoek van verzekeraars.

Indien verzekerde(n) na een herinnering in gebreke blijft/blijven, dan verkrijgen

verzekeraars daardoor een vordering op de verzekerde(n) gelijk aan 30% boven de

verschuldigde definitieve premie van enig voorafgaand jaar.

Contract middels onderhandelingen

Dit contract is tot stand gekomen op de co-assurantiebeurs (Vereniging Nederlandse

Assurantie Beurs) of anderszins door middel van onderhandelingen met de op dit

contract genoemde verzekeraars.

De gedragscode "geïnformeerde verlenging en contracttermijn" van het Verbond van

Verzekeraars is dan ook niet van toepassing op dit contract.
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Kennisgeving inzake gegevens bescherming

Informatie van betrokkene is of zal worden verzameld of ontvangen door MS Amlin.

MS Amlin zal persoonsgegevens beheren overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake

de bescherming van persoonsgegevens. MS Amlin heeft persoonsgegevens nodig om

verzekeringsdiensten van goede kwaliteit te kunnen leveren.

MS Amlin verzamelt slechts de persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn.

Dit kan persoonlijke informatie zijn zoals naam, adres, contactgegevens,

identificatiegegevens, financiële informatie en risicogegevens.

In verband met verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen verzekeraars

gegevens ook raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS te Den Haag.

In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.

Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan.

Het privacy- en gebruikersreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Dit is te raadplegen via de website:

https://www.stichtingcis.nl/nl-nl/regelgeving.aspx.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de "Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

Verzekeraars" van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van de

cliënt en de verzekeraar bij de verwerking van persoonsgegevens weergegeven.

De volledige tekst van de gedragscode kan worden geraadpleegd via de website van

het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) of kan worden opgevraagd

bij MS Amlin of het:

Verbond van Verzekeraars Postbus 93450

2509 AL Den Haag Telefoon: (070) 333 8500

Tevens is de "MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming" van toepassing.

De volledige "MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming" kan worden gevonden op

www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice/kennisgeving-inzake-

gegevensbescherming-van-klanten.html.

Een papieren versie van deze kennisgeving is ook verkrijgbaar via de

Data Protection Officer (DataProtectionOfficer@msamlin.com).

Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden geldt dat de teksten in de

"Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars" prevaleren boven de teksten

in de "MS Amlin Kennisgeving inzake Gegevensbescherming".

Activiteiten

Sportbond voor landelijke promotie en coördinatie van survivalwedstrijden, circuits,

competities, kampioenschappen, etc. welke plaatsvinden in Nederland, alsmede het (laten)

organiseren daarvan, alsmede eigenaar/exploitant van voor deze sport(en)

ingerichte accommodaties.

Certificaten richtlijnen, vergunningen en verplichtingen

A. OVERTREDING OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN EN/OF NEN-NORMEN EN/OF

RICHTLIJNEN BEROEPSGROEP

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade in verband met omstandigheden waarvan

verzekerde, reeds voor de veroorzaking van de schade:

- er mee bekend was, dat deze in strijd waren met geldende NEN-normen en /of van

overheidswege en/of de beroepsgroep gegeven voorschriften en welke situatie

verzekerde niettemin heeft laten voortbestaan, en

- wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het laten voortbestaan van deze

situatie, de kans op het ontstaan van de schade werd vergroot.

Overheidsvoorschriften en/of NEN-normen en/of richtlijnen van de beroepsgroep worden in

ieder geval geacht aan verzekerde bekend te zijn, zodra zij zijn gepubliceerd of

rechtstreeks aan verzekerde bekend zijn gemaakt.

In dit verband wordt onder verzekerde verstaan een of meer van de verzekerden genoemd



VERVOLGBLAD (vervolg)

Polisnummer 641117203 ten name van Survivalrun Bond Nederland (123016-06001)

������������������������������������������������������������������������������������

in artikel 1.2.1. tot en met 1.2.4 van de Algemene voorwaarden alsmede hun ondergeschikten,

deze laatste echter uitsluitend indien en voor zover zij zijn belast met een bijzondere

verantwoordelijkheid voor de naleving van genoemde voorschriften.

B. CERTIFICERING

De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de verzekerde activiteiten of

voorbereidingen daartoe is uitsluitend verzekerd indien op dat moment sprake is van een

terzake geldig keuringscertificaat afgegeven door een daartoe bevoegde keurmeester.

Het geldige certificaat alsmede het bijbehorende keuringsrapport dient jaarlijks aan

verzekeraars de worden overgelegd.

C. VERGUNNINGEN

De aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de verzekerde activiteiten of

voorbereidingen daartoe is uitsluitend verzekerd indien op dat moment volledig voldaan

is aan de eisen in de geldende (lokale) vergunning(en), ook indien er geen causaal

verband bestaat tussen het niet voldoen aan de gestelde eisen in de vergunning en het

ontstaan van de schade.

D. MATERIALEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de verzekerde activiteiten is

uitsluitend verzekerd onder gebruikmaking van daartoe benodigde, geëigende en

goedgekeurde materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen,

elleboog- en kniebeschermers en helmen, reddingsvesten, oog-

c.q. gezichtsbescherming, full bodysuits, valbescherming, enz.

De betreffende zaken dienen regelmatig, doch in ieder geval voorafgaand aan het

daadwerkelijk gebruik, te worden gecontroleerd op staat van onderhoud en

functionaliteit enz.

De resultaten van de periodieke controle van de materialen worden in een logboek of

register vastgelegd, hetwelk in geval van schade aan de verzekeraar dient te

worden overlegd.

Het ontbreken van een logboek of register resulteert in een aanvullend eigen risico

van € 10.000,00 per aanspraak.

E. BEGELEIDING

De activiteiten vinden plaats onder toezicht van voldoende en daartoe bevoegde en

opgeleide activiteitenbegeleiders. Bij elke activiteit is tenminste een

activiteitenbegeleider aanwezig die in bezit is van een geldig BHV- of EHBO-diploma.

Daarnaast dient te worden voldaan aan eventuele aanvullende bepalingen die vanuit

overheden en/of (Europese) wetgeving- en regelgeving en/of brancheverenigingen

en/of koepelorganisaties verplicht zijn gesteld.

Het ontbreken van een opleiding en/of geldige bevoegdheid en bekwaamheid resulteert

in een aanvullend eigen risico van € 10.000,00.

F. BRIEFING

Ten aanzien van de verzekerde activiteiten geldt bovendien het volgende:

1. Voor aanvang van elke (deel-)activiteit worden de deelnemers geïnformeerd over:

- aard van het terrein / de locatie;

- fysieke en conditionele vaardigheden;

- benodigde kleding in verband met bescherming tegen warmte of koude of gevaar;

- persoonlijke beschermingsmiddelen;

- te gebruiken technieken en materialen;

- veiligheidsmaatregelen;

- weersomstandigheden.
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De moeilijkheidsgraad en lengte, c.q. duur van de activiteiten worden aan de

hiervoor genoemde ingrediënten aangepast.

2. De deelnemers dienen voor aanvang van de activiteit via een

'validiteitsverklaring' te verklaren/bevestigen voldoende kennis te hebben genomen

van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit en naar hun mening

fysiek en conditioneel in staat te zijn om de activiteit tot een veilig

einde te brengen.

3. Direct na afloop daarvan wordt elke (deel-)activiteit door de begeleiders met

de deelnemers doorgesproken, waarbij aandacht dient te worden geschonken aan

eventuele fysieke en materiële problemen en eventuele schade, ook aan de omgeving

c.q. aan het milieu, wordt gerapporteerd.

Dekkingsgebied

In afwijking van het bepaalde in de Algemene voorwaarden onder dekkingsgebied,

zijn aanspraken waarop van toepassing is het recht van staten die zijn gelegen

buiten het dekkingsgebied dat op het polisblad staat vermeld, niet gedekt.

Eveneens zijn uitgesloten aanspraken gebaseerd op gerechtelijke uitspraken door

een rechtsprekende instantie van die staten.

Genoemde aanspraken zijn wel gedekt indien zij voortvloeien uit een handelen of

nalaten tijdens reizen die verzekerde in de verzekerde hoedanigheid maakt, tenzij

het handelen of nalaten tijdens het reizen in die hoedanigheid, rechtstreeks verband

houdt met een daadwerkelijke uitoefening van het verzekerde beroep of bedrijf.

Diefstal, verduistering e.d.

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal,

verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van zaken, geld en

geldswaardige papieren.

Doping

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met het

beweerdelijke of daadwerkelijke gebruik en/of het al dan niet bewust verstrekken

c.q. toedienen van doping. Onder doping wordt in dit kader verstaan: een stof of

een afbraakproduct van een stof en/of een methode die wordt vermeld in de lijst

van verboden stoffen en methoden van de

betreffende sportbond c.q. van haar nationale en/of internationale sportkoepel.

Onder nationale resp. internationale sportkoepel worden -mede- verstaan:

IOC, WADA, NOC*NSF.

EHBO Dekking

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor schade

voortvloeiende uit het extra-muraal en incidenteel verlenen van medische hulp bij

ongeval of plotseling opkomende ziekte.

Goed werkgeverschap/ Artikel 7:611 BW

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van de Algemene Voorwaarden wordt

onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd

in artikel 1.2.1 t/m 1.2.3 van de Algemene Voorwaarden geleden schade in verband met

een van buiten komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen:

het ongeval), als gevolg waarvan door de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade

wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van

artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een

dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.

2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde
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ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen:

andere polis) van kracht is, biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van het

bepaalde in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden - eveneens dekking indien de schade

is veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van

de navolgende aanvullende bepalingen:

2.1 Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt

artikel 3.8 van de Algemene Voorwaarden vervangen door de navolgende bepaling:

2.2 De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op

de schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende dekking.

Uitgesloten blijft echter:

2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces,

snelheidsproeven of -ritten;

2.2.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed

van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel

verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren

te besturen, dan wel door de wet of overheid is of zou zijn verboden;

2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig

voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder

de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is ontzegd.

2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien

van schade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde

omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen

daarvan geen enkel verwijt treft.

3 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar

genoemde ondergeschikten geen andere polis van kracht is, wordt

artikel 4.2.1 t/m 4.2.7 van de Algemene voorwaarden ten aanzien van de in lid 1

genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald.

4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade geldt,

afhankelijk van de aard van de in eerste instantie door de ondergeschikte

ten gevolge van het ongeval geleden schade (zaakschade of personenschade),

ook met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde schade.

5. Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval

heeft plaatsgevonden voor de datum als vermeld in de clausule "voorrisico"

Internationale evenementen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met

deelnemen aan of (mede-) organiseren van trainingen, wedstrijden, competities,

circuits, kampioenschappen

e.d. buiten Europa.

Een en ander onverminderd het bepaalde in de clausule "verzekerden".

No-claimregeling

Verzekeringsnemer heeft recht op creditering van 25% van de premie per

jaar inclusief assurantiebelasting, indien deze polis gerekend vanaf de

ingangsdatum c.q. contractvervaldatum gedurende de periode van 3 jaar

een loss ratio =/< 60% over netto premie heeft.

Berekening van de loss ratio vindt als volgt plaats:

- Som van de netto premie jaar 1 t/m 3 gedeeld door de schadelast over die jaren;

- Som van de netto premie jaar 2 t/m 4 gedeeld door de schadelast over die jaren;

- Etcetera

De schadelast bestaat uit de uitgekeerde bedragen (betalingen) en de openstaande

reserves op de peildatum. De eerste peildatum is drie jaar na ingangsdatum van

deze verzekering.
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Indien de polis overeenkomstig de voorwaarden binnen de periode van drie jaar

wordt beëindigd én de polis is gedurende de looptijd vrij van schademeldingen,

dan zal als peildatum de royementsdatum gelden en zal de creditering bij de

eerstkomende naverrekening worden verwerkt. Indien er wel sprake is van schademeldingen,

dan geldt de genoemde termijn van 3 jaar.

Deze bepaling zal vanaf 1-1-2019 van toepassing zijn.

Opzicht roerende en onroerende zaken

De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de Algemene Voorwaarden, geldt

eveneens niet voor de aansprakelijkheid voor schade aan roerende en

onroerende zaken, die verzekeringnemer in huur of in gebruik heeft.

Van de dekking blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor:

- aan zaken, die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft;

- in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies;

- indien en voor zover gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum;

- ten gevolge van brand en/of ontploffing (tenzij terzake daarvan schade is vergoed

door een brandverzekeraar en het geen zaken betreft die verzekerde of iemand namens

hem onder zich heeft uit hoofde van een huur-, huurkoop-, lease-, pacht-,

pandovereenkomst of vruchtgebruik, waaronder het recht van gebruik en bewoning);

Het verzekerde bedrag voor deze dekking(en) is opgenomen op het polisblad en vormt

onderdeel van het algemene verzekerd bedrag.

Productaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met geleverde en behandelde zaken

is uitsluitend verzekerd voor merchandising artikelen voorzien van het logo van

verzekeringnemer of andere afbeelding, voor het bondsmagazine, alsmede voor het

verkopen en/of leveren van bedrijfsuitrusting van verzekerde(n).

Medeverzekerd is de aansprakelijkheid verband houdend met verstrekte spijzen,

dranken en relatiegeschenken, dan wel exploitatie van een sport-/bedrijfskantine

c.q. -restaurant.

Seksuele gedragingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt

door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard

ook, alsmede schade in verband met aantijgingen op dat gebied.

Wel verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde sportbond- of vereniging

voor de hiervoor genoemde schade, indien het een handelen of nalaten van een lid of

meerdere leden of ondergeschikte(n) of vrijwilliger(s) betreft, mits de verzekerde

sportbond of -vereniging het door het NOC*NSF ontwikkelde protocol conform de

Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor Sportverenigingen (versie januari 2012 of

van eerdere datum) binnen de sportbond of -vereniging geïmplementeerd heeft.

Amlin Europe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de op grond van deze bepaling

uitgekeerde schade op het betreffende lid, de leden of de ondergeschikte(n) of

vrijwilliger(s) te verhalen.

Verzekerden

1. VERZEKERDEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel van de 1.2 Algemene Voorwaarden is meeverzekerd

de aansprakelijkheid (voor schade) van:

- verzekeringnemer Survivalrun Bond Nederland (hierna: SBN);

- het bondsbestuur en de bondsbestuursleden als zodanig;

- de Algemene Ledenvergadering en de leden daarvan als zodanig;
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- personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het bondsbestuur of

de Algemene Ledenvergadering van de SBN zijn of worden benoemd of ingesteld;

alsmede:

- de regio's

- het regiobestuur en de bestuursleden daarvan als zodanig;

- personen, werkgroepen en commissies e.d. die als zodanig door het regiobestuur zijn

of worden benoemd of ingesteld.

2. ANDERE VERZEKERDEN

Uitsluitend voor zover rechtstreeks verband houdend met organisatie van door de SBN op

haar kalender gepubliceerde survival-runs is in aanvulling op het bepaalde in artikel

van de 1.2 Algemene Voorwaarden is eveneens meeverzekerd de aansprakelijkheid

(voor schade) van:

a. de bij de SBN aangesloten verenigingen, trainingsgroepen en organisatiecomités en

hun bestuur c.q. bestuursleden als zodanig;

b. iedere natuurlijke persoon c.q. vrijwilliger (bijv. voor het deelnameklaar maken

en houden van het wedstrijdterrein, verkeerregelaars, etc., maar ook opleidings- en

andere functionarissen), die zich al dan niet tegen betaling inzet voor de behartiging

van de belangen van verzekerden bij die evenementen, waaronder niet worden begrepen

commerciële exploitanten, sponsors, eigen c.q. privé coaches en begeleiders van de

survival-atleten, etc.

Uitsluitend voor zover rechtstreeks verband houdend met deelname aan door de SBN

op haar kalender gepubliceerde survival-runs is in aanvulling op het bepaalde in

artikel van de 1.2 Algemene Voorwaarden is eveneens meeverzekerd de aansprakelijkheid

(voor schade) van:

c. SBN-leden alsook niet-leden die deelnemen aan door de SBN c.q. de daarbij aangesloten

verenigingen en organisatiecomités georganiseerde gezamenlijke trainingen, wedstrijden,

competities, circuits, kampioenschappen e.d. in Nederland;

Voorts is in aanvulling op het bepaalde in artikel van de 1.2 Algemene Voorwaarden

is eveneens meeverzekerd de aansprakelijkheid (voor schade) van:

d. de bij de SBN aangesloten wedstrijdofficials (bijv. juryleden, rapporteurs,

wedstrijdleiders, tijdwaarnemers, etc..) tijdens hun officiële activiteiten bij die

evenementen, ook als zij als zodanig namens verzekeringnemer buiten Nederland optreden.

e. leden van het nationale team (als zodanig) c.q. van selecties voor het nationale team

verband houdend met centrale trainingen voor en deelname aan of wedstrijden, competities,

circuits, kampioenschappen e.d. ook buiten Nederland.

Ten aanzien van de in deze bepaling onder 2b t/m 2e bedoelde personen geschiedt de

dekking in hoedanigheid van particulier persoon, buiten beroep of bedrijf, ook als zij

voor hun activiteiten een geldelijke of soortgelijke vergoeding ontvangen,

doch uitsluitend indien de vorderende partij een ander is dan de SBN,

c.q. de daarbij aangesloten verenigingen en organisatiecomités.

3. NIET-VERZEKERDEN

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid (voor schade) van:

- al dan niet door of namens de SBN aangewezen leden die deelnemen aan door of

namens collega-sportbonden of derden georganiseerde trainingen, evenementen

(waaronder ook meerkampen, etc.), wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen

e.d. in en buiten Nederland.

- bij de SBN aangesloten wedstrijdofficials (bijv. juryleden, lijnrechters,

rapporteurs, wedstrijdleiders, tijdwaarnemers, etc.) tijdens hun activiteiten

bij die evenementen.

Verplichte verzekeringen in het buitenland



VERVOLGBLAD (vervolg)

Polisnummer 641117203 ten name van Survivalrun Bond Nederland (123016-06001)

������������������������������������������������������������������������������������

Voor verzekerden die buiten Nederland zijn gevestigd of buiten Nederland werkzaamheden

uitvoeren, geldt dat is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:

a) als werkgever indien en voor zover ter plaatse krachtens enig voorschrift of wet

op verzekerde de verplichting rust die schade en/of zijn aansprakelijkheid voor

die schade te verzekeren;

b) als werkgever indien en voor zover de schade wordt vergoed door een sociale

verzekering;

c) waarvoor in het betreffende land een verplichte verzekering

(bijv: Strahlenhaftpflichtversicherung) is voorgeschreven die aan de in die

speciale wet (bijv.: Motor Liability, Wasserhaushaltgesetz enz) gestelde eisen

dient te voldoen;

d) in verband met het bezit en verhuur van panden die de aansprakelijkheid conform

artikel 6:174 BW te boven gaat (bijv: Recours des Voisins, Risque Locatif etc.).

Voorrisico

Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft

plaatsgevonden in de periode voor 1 januari 2017.

Eigen risico's personenschade

Met betrekking tot personenschade gelden de eigen risico's zoals vermeld op het

polisblad.

Indien de schade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven zal

Amlin Insurance SE niettemin belast zijn met de schadebehandeling en blijft

hetgeen in de Algemene voorwaarden onder "verplichtingen bij schade" staat vermeld,

onverminderd van kracht.

Amlin Insurance SE is gerechtigd om schaden die onder het van toepassing zijnde

eigen risico blijven namens en voor rekening van verzekerde met tegenpartij te regelen.

Amlin Insurance SE zal haar standpunt vooraf aan verzekerde kenbaar maken.

LTA clausule

Aanpassing condities

In aanvulling op en voor zover noodzakelijk in afwijking van het bepaalde in de

polisvoorwaarden, hebben verzekeraars het recht om per eerstkomende (hoofd-)

premievervaldatum de premie en de voorwaarden van onderhavige verzekering te wijzigen

indien:

1. gedurende de geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheidsrisico

wordt of zal worden verzwaard door wetgeving in formele of materiële

zin of door jurisprudentie;

2. gedurende de geldigheidsduur van de verzekering de herverzekeraars de

herverzekeringscondities wijzigen;

3. de betaalde schaden en uitstaande reserveringen (inclusief externe kosten voor

schadebehandeling) voor aanspraken gemeld in een periode van enig jaar tijdens

de geldigheidsduur van onderhavige verzekering, meer bedragen dan 50 % van de

bruto verdiende premie. De peildatum is drie maanden voor de (hoofd-)premie-

vervaldatum.

De verzekeringnemer/makelaar ontvangt van de wijziging uiterlijk 2 maanden voor

de (hoofd-)premievervaldatum schriftelijk bericht. De verzekeringnemer dient

voor de (hoofd-)premievervaldatum aan te geven of hij met de wijziging

akkoord kan gaan. Indien verzekeringnemer heeft bericht niet met de wijziging

in te stemmen, eindigt de dekking per eerstkomende (hoofd-)premievervaldatum.


