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 Het KNZV heeft in de afgelopen jaren een collectief verzekeringspakket ondergebracht bij de 
 AON. Om meerdere redenen heeft het bestuur van het KNZV besloten om het 
 verzekeringspakket van het KNZV onder te brengen bij een andere verzekeraar. Zowel de 
 opstal/inventarisverzekering als de Bedrijfs Aansprakelijkheid Verzekering (BedrAV) en de 
 Bestuurders Aansprakelijkheid Verzekering (BestAV) zijn ondergebracht bij verzekeraar 
 Multicover. 

 De voorwaarden van zowel de opstal/inventaris verzekering als de BedrAV en de BestAV zijn 
 identiek aan die van de AON. Het is echter wel zo dat er een aanpassing van het eigen risico 
 heeft plaatsgevonden. Voor de opstal/inventarisverzekering bedraagt het eigen risico € 1.000,- 
 en voor de BedrAV € 500,- per schadegeval. Het bestuur van de KNZV acht dit eigen risico 
 aanvaardbaar, enerzijds omdat een schade al gauw het eigen risico bedrag ontstijgt en 
 anderzijds de reserves van de koren zodanig zijn dat deze bedragen nog wel binnen de eigen 
 financiën kunnen worden opgevangen. Mocht dit echt niet lukken voor een bij het KNZV 
 aangesloten koor, dan biedt het bestuur van de KNZV een financieel vangnet aan. De polis van 
 de BestAV kent geen eigen risico. 
 Nieuw is dat bij de BestAV ook de bestuurlijke aansprakelijkheid is gedekt bij acties die worden 
 ondernomen om de verenigingskas aan te vullen (oud papier, oud ijzer etc.) 

 Informatie op de website 
 Op de website van het KNZV staat nu nog het verzekeringsarrangement van AON vermeld. Dat 
 document is v.w.b. inhoudelijke informatie nog steeds actueel. Zoals eerder vermeld in deze 
 nieuwsbrief worden de collectieve inventarisverzekering, de BedrAV en de BestAV bij een 
 andere verzekeraar ondergebracht. Op het moment dat de polissen van deze verzekering 
 binnen zijn, worden deze gepubliceerd op de website van het 
 KNZV/dienstverlening/verzekeringen. 

 Tot slot 
 Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid inz. het verzekeringspakket, dan kunt u contact 
 opnemen met Harry van der Mark, penningmeester van het KNZV. 
 Contactgegevens:  penningmeester@knzv.nl  , tel: 0634389654 

 Heeft u vragen over de inhoud van het verzekeringspakket en specifieke vragen voor uw 
 vereniging, dan kunt u contact opnemen tijdens kantooruren met intermediair DU Gardijn te 
 Enschede. Tel: 053-4780455 of 06-21651057 
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