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Offerte Aansprakelijkheid bedrijven 

 
Door bemiddeling van MultiCover verzekeren 
ondergetekenden, hierna verzekeraars 
genoemd, als volgt: 

 
Verzekeringnemer   KNZV 

Delhezstraat 19  
7555 NX HENGELO 
  

Verzekerden Zie bijzonderheden  

 
 
Relatienummer     128103 
Offertenummer 12810356001 
Ingangsdatum 1 januari 2022  
Contractvervaldatum 1 januari 2023 
 Met stilzwijgende verlenging van 12 maanden 
Wijzigingsreden Offerte 
 
Maximum verzekerde bedragen  
 
Voor personen en-/of zaakschade € 2.500.000 per aanspraak 
 € 5.000.000 per verzekeringsjaar 
Sublimiet “opzichtschade” € 50.000 per aanspraak  
 € 100.000 per verzekeringsjaar 
Sublimiet bezoekers € 100.000 per aanspraak 
 € 200.000 per verzekeringsjaar 
 
 
Hoedanigheid Zie bijzonderheden  

 
Dekkingsgebied Wereld excl. USA/Canada 
 met uitzondering van zakenreizen 
 waarvoor werelddekking geldt. 
 
Eigen risico  € 500,00 per aanspraak voor zaakschade  
 € 500,00 per aanspraak voor opzichtschade  
 
Premieberekening 

Aantal leden 6563 (2021) 
Premie per lid € 0,50 
Minimumpremie € 3.000,- per jaar 

Premie € 3.281,50 exclusief assurantiebelasting 
Voorschotpremie € 3.281,50 exclusief assurantiebelasting 
 

 
Voorwaarden                   Nederlandse Beurpolis voor aansprakelijkheid (2014)  
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Overige bepalingen Oversluiting 
Zakenreizen 
Verplicht melden Personenschade(s) 
Inloopdekking 
Duur en Beëindiging 
Tentoonstellingen/Beurzen 
Opzicht (bedrag en eigen risico) 
Bezoekers 
Goed werkgeverschap 7:611BW 
NHT Terrorisme 
Terrorisme-uitsluiting 
 

Prioriteitenbepaling Bij tegenstrijdigheden in de tekst van de op de 
overeenkomst van toepassing zijnde bepalingen 
geldt de volgende prioriteitenstelling: 
-   clausules prevaleren boven bijzondere 
    voorwaarden 
-   bijzondere voorwaarden prevaleren boven de  
    algemene voorwaarden 
 

  
_________________________________________________________________________ 
  
Premie  € 3.281,50 per 12 maand(en) 
 exclusief kosten en assurantiebelasting. Inclusief  
 eventuele termijntoeslag 
 
Voorbehouden:    - Getekende omstandighedenverklaring 

- Kopie huidige polis 

- Actueel geüpdatet schadeverloop 

- Pas na positieve afronding van de compliance controle kan het 

risico door verzekeraars in dekking genomen worden. Dit omvat 

een UBO – check  

 

Geldigheid offerte   Het voorstel is 1 maanden geldig na afgiftedatum 

 
 
Leusden, 29 november 2021  
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Van toepassing zijnde clausule(s): 
 
BIJZONDERHEDEN 
 
Verzekerden en hoedanigheid 
In aanvulling op artikel 1.2 van de verzekeringsvoorwaarden is meeverzekerd de 
aansprakelijkheid (voor schade) van: 
- K.N.Z.V. ; 
- het bestuur en de bestuursleden van de Bond, in die hoedanigheid; 
- de commissies en de commissieleden van de Bond, in die hoedanigheid; 
- de bij de Bond aangesloten zangverenigingen, in die hoedanigheid; 
- de bij de Bond aangesloten koren, in die hoedanigheid; 
- de besturen en bestuursleden van de in lid 3 en 4 bedoelde verzekerden, in die 
hoedanigheid; 
- de zangers van de bij de Bond aangesloten zangverenigingen en koren, in die 
hoedanigheid. 
 
Deze verzekering biedt voor koren, die onderdeel uitmaken van een kerk of haar organen en 
geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben, slechts dekking voor het verschil in condities 
met de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende kerk of haar organen. 
 
 
MCA35 Oversluiting 
Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar 
geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere 
verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken zoals 
deze gelden op de dag van de oversluiting. 
De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de 
oversluiting te beroepen op artikel 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de 
mededelingsplicht van artikel 7:928 BW. 
 
 
MCA66 Zakenreizen 
De aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt of ontstaan in de Verenigde 
Staten van Amerika en/of Canada is uitsluitend verzekerd indien die aansprakelijkheid 
voortvloeit uit een handelen of nalaten tijdens zakenreizen, waaronder worden verstaan: 
"dienstreizen, het bijwonen van vergaderingen, congressen en seminars, het bezoeken van 
beurzen, e.d., die verzekerde in de verzekerde hoedanigheid maakt ten behoeve van het 
verzekerde bedrijf of beroep". In dit kader wordt nadrukkelijk bepaald dat niet onder 
zakenreizen worden verstaan: "stages -hoe ook genaamd-, studiereizen en 
studieuitwisselingsovereenkomsten. 
 
 
MCA53 Verplicht melden Personenschade(s) 
In afwijking van hetgeen contractueel in de voorwaarden mocht zijn bepaald, zijn 
verzekerden verplicht aan verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te 
geven van iedere aanspraak of omstandigheid in verband met schade aan personen, ook indien 
de schade onder het eigen risico blijft of lijkt te blijven. 
 
Verzekeraars zijn gerechtigd om schade aan personen die geheel of gedeeltelijk voor 
rekening van verzekerde blijven, met de benadeelde(n) te regelen. 
 
Verzekeraars zullen, alvorens tot definitieve afwikkeling over te gaan, verzekerden hiervan 
in kennis stellen. 
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MCA20 Inloopdekking 
In afwijking van artikel 2.6 van de algemene voorwaarden van deze verzekering zijn 
uitgesloten aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat 
heeft plaatsgevonden voor 01-01-2017. 
 
 
MC994 - Duur en beëindiging 
In afwijking van hetgeen is omschreven in artikel 7.1 van de verzekeringsvoorwaarden wordt 
het navolgende bepaald: 
De verzekering begint op de ingangsdatum en eindigt op de contractsvervaldatum om 00.00 
uur. De verzekering wordt echter stilzwijgend verlengd met de in de polis aangegeven 
termijn tenzij: 
- Verzekeraars per contractsvervaldatum de verzekering schriftelijk hebben opgezegd en 
hierbij een termijn van tenminste 3 maanden in acht is genomen; 
 
- Verzekeringnemer per contractsvervaldatum de verzekering schriftelijk heeft opgezegd en 
hierbij een termijn van tenminste 2 maanden in acht is genomen. 
 
Een gedane opzegging is slechts van kracht, indien zij tot de contractsvervaldatum van de 
verzekering wordt gehandhaafd en zal, indien zij voor die datum wordt herroepen, geacht 
worden nimmer te hebben plaatsgehad. 
 
 
MCA45 Tentoonstellingen/Beurzen 
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 van de Algemene voorwaarden, is wel verzekerd 
de aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen en/of terreinen en/of ruimten die aan een 
verzekerde, al dan niet tegen betaling, ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan 
tentoonstellingen, beurzen en manifestaties. 
 
 
MCA 31 Opzicht 
In afwijking van de uitsluiting voor opzicht als vermeld in de algemene voorwaarden 
Nederlandse Beurpolis voor aansprakelijkheid (2014) is meeverzekerd de aansprakelijkheid 
voor schade aan zaken van derden, gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem 
deze zaken daadwerkelijk vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, 
bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft. 
 
Voor deze insluiting geldt een maximum verzekerd bedrag en een eigen risico zoals op het 
polisblad vermeld. 
 
De bepalingen in art. 3.1.1 t/m 3.1.4 blijven ongewijzigd en onverminderd van toepassing. 
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MCA06 Bezoekers 
1. Deze verzekering dekt mede aanspraken tot vergoeding van personenschade opgelopen 
door bezoekers van het bedrijf van verzekerden - indien verzekerden de wens tot 
schadevergoeding te kennen geven - zonder dat er bij verzekerden schuld aanwezig is, dan 
wel indien er schulduitsluitende, -verminderende of -beperkende omstandigheden of gronden 
zijn en verzekerden zich daarop niet wensen te beroepen. 
2. In deze regeling wordt onder "bezoekers" verstaan deelnemers aan door of ten behoeve 
van verzekerden georganiseerde ontvangsten zoals excursies, open dagen, bezichtigingen, 
bedrijfsbezoeken, alsmede afnemers van verzekerden en degenen die namens die afnemers 
handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en hun afnemers optreden. 
3. De vaststelling van de hoogte van de schade vindt plaats als ware verzekerde 
aansprakelijk conform Nederlands recht. 
4. Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerden, de getroffen 
bezoeker(s) en/of de rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers van de getroffen 
bezoeker(s) nalaten of weigeren om op verzoek van verzekeraars hun rechten tegen 
mogelijke aansprakelijke derden aan verzekeraars over te dragen. 
 
Er geldt een dekking van maximaal € 100.000 per aanspraak en € 200.000 per 
verzekeringsjaar voor deze dekking. 
 
 
MCA01 - Goed werkgeverschap artikel 7:611BW 
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 
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 3.2 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 2.8 
van de Algemene voorwaarden vervangen door de navolgende bepaling: 
De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de 
schadevergoeding ingevolge de door deze clausule verleende dekking. 
2.2 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. 
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3 Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde 
ondergeschikten geen andere polis van kracht is, zal hetgeen vermeld staat in 
artikel 3.2.1 t/m 3.2.6 van de Algemene voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 
genoemde dekking niet van toepassing zijn. 
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 geldende 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 1 januari 2017 
 
 
MCA68 NHT Terrorisme 
 
Samenvatting NHT-Terrorismedekking - (versie 1 januari 2007) 
 
Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van toepassing indien en voor zover de 
betrokken verzekeraars aangesloten zijn bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. Op verzoek verstrekt de makelaar een exemplaar van dit clausuleblad. 
De tekst ervan kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl. worden geraadpleegd. 
Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie over deze 
samenvatting gaat het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." voor. 
 
1. Omvang van de NHT-dekking 
Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begripsomschrijvingen, en 
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van 
een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige 
besmetting of preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter 
voorbereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt voor de in 
Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van artikel 1 : 1 onder "staat waar 
het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht) die zijn 
ondergebracht bij verzekeraars die zijn aangesloten bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de 
artikelen 2 en 3. 
 
2. Begripsomschrijvingen 
 
2.1 Terrorisme 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een aanslag of een 
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, waarbij aannemelijk is 
dat deze aanslag of reeks - al dan niet in organisatorisch verband - is beraamd en/of 
uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische 
doelen te verwezenlijken. 
 
2.2 Kwaadwillige besmetting 
Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of aantasting van 
de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of schade aan zaken kunnen 
toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij 
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk 
om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
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2.3 Preventieve maatregelen 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden 
of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. 
 
3. Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade 
3.1 Beperkte schadevergoeding 
De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende 
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt tot het bedrag van de 
uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het van toepassing zijnde Protocol 
Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT. De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan 
worden aangemerkt als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst 
nadat de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal worden 
uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken. 
 
3.2 Maximale uitkering per locatie 
Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of de inhoud 
daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt dat door de NHT per 
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro zal worden 
uitgekeerd, tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. 
Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden 
in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, tezamen worden 
aangemerkt als een verzekeringnemer. 
Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risicoadres 
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede de daarbuiten gelegen 
door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn 
en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. 
 
 
MCA69 Terrorisme-uitsluiting (versie 1 januari 2007) 
 
1. Toepasselijkheid uitsluiting 
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover: 
- er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's, vastgesteld op basis van 
artikel 1 : 1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel 
toezicht, en/of 
- de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 
 
2. Uitsluiting 
De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of 
indirect) verband houdt met : 
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, 
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige 
besmetting of preventieve maatregelen. 
 
3. Begripsomschrijvingen 
 
3.1 Terrorisme 
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de 
zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - 
in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende 
aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de 
dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins 
economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of 
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reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te 
verwezenlijken. 
 
3.2 Kwaadwillige besmetting 
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het 
financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen 
en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve 
of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood 
tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken 
kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij 
aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch 
verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of 
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 
 
3.3 Preventieve maatregelen 
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het 
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden 
of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. 
 
 


