AANHANGSELNUMMER 10

Ondertekenaars verklaren hiermede akkoord te gaan met de wijziging van de verzekering volgens
onderstaande gegevens.

Verzekeringnemer

Stichting NLcoach Office
Wiersedreef 7
3433 ZX NIEUWEGEIN

Polisnummer

97404

VNAB nummer

639.978.110

Soort verzekering

aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Termijn

20 mei 2011 tot 1 januari 2023, met stilzwijgende verlenging telkens voor
12 maanden

Aard van de wijziging

per 1 januari 2022:
Correctie aantal leden
Wijziging voorschot- en minimumpremie
Wijziging voorwaarden
Afvoeren Clausule sanctiewet- en regelgeving
Opname Clausule Uitsluiting gevaarlijke sporten
Opname Clausule Algehele uitsluiting seksuele gedragingen

Uniek nummer e-ABS

FF46-2247-6580-7D6E

Met ingang van 1 januari 2022 is verzekerd als volgt.

Verzekerde som
Maximering

Algemeen
€ 2.500.000,00 als maximum per aanspraak
€ 5.000.000,00 als maximum per verzekeringsjaar

Verzekerde som
Maximering

Sublimiet opzichtschade
€
25.000,00 als maximum per aanspraak
€
50.000,00 als maximum per verzekeringsjaar

Activiteiten

Stichting en Vereniging ter behartiging van belangen van de bij de Vereniging
aangesloten trainers/coaches en het organiseren van cursussen, trainingen,
congressen en allerlei andere activiteiten, waaronder masseren, op het gebied van
amateur- en professionele sport
Onder professionele sport wordt verstaan: iemand die een tak van sport als beroep
uitoefent

Verzekeringsgebied

Wereld, excluis U.S.A. en/of Canada, doch voor zakenreizen werelddekking

Eigen risico

€ 1.000,00 per aanspraak

Premiegegevens

De premievoet is gebaseerd op een maximumprecentage van 5% van de
deelnemers werkzaam in een als gevaarlijke sport aangemerkte sport
Bij een percentage hoger dan 5% zal de premie naar boven worden bijgesteld.
Verzekerde stuurt hiervoor elk jaar vóór 1 november een nieuwe ledenlijst.

Voorschot-/
minimumpremie
Voorwaarden

de volgende voorwaarden en clausules zijn van toepassing:
Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA 2014)
Van toepassing zijnde rubrieken:

Rubriek I (Algemene aansprakelijkheid)

Rubriek II (Werkgeversaansprakelijkheid)

Rubriek III (Plotselinge Milieuaansprakelijkheid)
Clausule prioriteitenbepaling
Clausule medeverzekerden
Clausule opzicht
Clausule voorrisico
Clausule goed werkgeverschap artikel 7:611 BW
Clausule brandregres
Clausule Uitsluiting gevaarlijke sporten
Clausule Algehele uitsluiting seksuele gedragingen
Clausule bijzondere uitsluiting op NHT dekking
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Overigens ongewijzigd

Rotterdam, 29 november 2021

100% Achmea Schadeverzekeringen N.V.

Clausules behorende bij en deeluitmakende van aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, polisnummer
97404 ten name van Stichting NLcoach Office te Arnhem.

Clausule prioriteitenbepaling
Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de hiervoor van toepassing verklaarde
voorwaarden gelden de volgende voorrangsregels:
clausules gaan voor verzekeringsvoorwaarden
aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor verzekeringsvoorwaarden en clausules
Clausule medeverzekerden
Hiermede wordt aangetekend dat de onderstaande personen en/of entiteiten als verzekerde worden
aangemerkt:
Vereniging NLcoach
Andere medeverzekerden (als bedoeld in artikel 1.2.2 van de NBA2014) zijn de bij de Vereniging
aangesloten trainers/coaches in hun hoedanigheid van trainer/coach van amateur- en professionele
sporters
Clausule opzicht
In gedeeltelijke afwijking van de uitsluiting voor opzicht als vermeld in de algemene voorwaarden
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven NBA 2007 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, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft.
Voor deze insluiting geldt een maximum verzekerd bedrag zoals op het polisblad vermeld.
Clausule voorrisico
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de periode
voorafgaand van een termijn van 1 jaar voor de ingangsdatum van deze verzekering.
Clausule 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 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 met 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 3.2.1 t/m 3.2.6 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 lid 1 bedoelde schade.

5.

Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval heeft plaatsgevonden voor
1 januari 2010.

Clausule brandregres
Artikel 3.1.3 van de algemene voorwaarden NBA 2014 is vervangen door onderstaande tekst:
3.1.3 Schade die door een brandverzekeraar is vergoed.
De aansprakelijkheid voor zaakschade aan zaken, die verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen
of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover ter zake daarvan door een brandverzekeraar
schade is vergoed.
Clausule Uitsluiting gevaarlijke sporten
De volgende sporten zijn uitgesloten van de dekking:
a.
sporten met luchtvaartuigen
b.
sporten met motorrijtuigen
c.
sporten met motorisch voortbewogen vaartuigen
d.
schietsport inclusief handboogschieten
e.
extreme sports
De uitsluiting voor deze sporten geldt voor de hele polis. Bij een aantal activiteiten in de ledenlijst staan geen
sporten maar doelgroepen genoemd. Ook voor deze groepen geldt dat deze genoemde uitsluitingen van
toepassing zijn.
Clausule Algehele uitsluiting seksuele gedragingen
In aanvulling op artikel 3 van de voorwaarden biedt deze verzekering geen dekking voor aanspraken die
verband houden met en/of voortvloeien uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard ook.
Clausule bijzondere uitsluiting op NHT dekking
Het clausuleblad terrorismedekking van de NHT is niet van toepassing op buiten Nederland gelegen risico’s
(risico’s niet zijnde in Nederland gelegen risico’s in de zin van artikel 1:1 onder “staat waar het risico is
gelegen” van de Wet op het financieel toezicht).
Ten aanzien van deze risico’s geldt dat van dekking zijn uitgesloten aanspraken tot schadevergoeding als
gevolg van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:
Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen als omschreven in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
van het clausuleblad terrorismedekking van de NHT
Handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve
maatregelen in de hiervoor bedoelde zin.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT)
Bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) versie
9 januari 2007.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen.
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:
1.1 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 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.
1.2 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.
1.3 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.
1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3
omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.
1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a)
Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1
onder “staat waar het risico is gelegen” van de Wet op het financieel
toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico’s.
b)
Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone
verblijfplaats in Nederland, of, indien
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de
rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
c)
Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft.
1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura- uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd
zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.
Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1
Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, 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, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige
besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘het terrorismerisico’,
geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op
schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar
terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in
het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde

2.2

2.3

van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt
het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel
toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard
euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar
worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die
betrekking hebben op:
Schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
Gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per
verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel
1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige
door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en
waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een
groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen
worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.
Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT
3.1
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims
(hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT
onder meer gerechtigd de uitkering van
de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop
zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd
overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.
3.2
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims,
bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt
gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een
daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend
jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.
3.3
Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan
niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden
uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde
uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.
3.4
De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht
voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de
NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid
heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van
dit Clausuleblad wordt beschouwd.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

