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Verantwoord Verzekeren
Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om bij de KNZV verschillende verzekeringen af te sluiten.
Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor zorgdragen dat
verenigingen op een onbezorgde manier actief bezig kunnen zijn.

De KNZV biedt u in samenwerking met Aon Verzekeringen de volgende
verzekeringsvormen






Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering
Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Collectieve Inventarisverzekering
Collectieve Rechtsbijstandverzekering
Facultatieve Ziekengeldverzekering

Waarom via de KNZV?



Omdat de KNZV speciale collectieve contracten gesloten heeft bij Aon Verzekeringen;
Omdat collectieve contracten lage premies en goede voorwaarden betekenen.

Waarom Aon Verzekeringen
KNZV heeft inzicht in de wensen van de branche ten aanzien van verzekeringen. Op basis hiervan
koopt Aon Verzekeringen collectief een verzekeringspakket in bij de verzekeraar met het beste
aanbod. Door de sterke onderhandelingspositie kunnen afspraken worden gemaakt over de dekking,
service en prijs. U profiteert daarvan.

Voor verzekeringsinformatie en het aanvragen van aanmeldings- en
schadeformulieren kunt u contact opnemen met:
Aon Verzekeringen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk
Telefoonnummer: 071-3643500
www.aon.nl
av-relatiebeheer@aon.nl
Contactpersonen
Mike van Dam

Maurice Vink

`
071-3643165
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1

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering

1.1

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Verenigingen kunnen aansprakelijk worden gesteld door derden voor materiele schade en
letselschade. In Nederland worden we geconfronteerd met toenemend claimgedrag. Bij schade wordt
steeds sneller gezocht naar manieren om de schade te verhalen. En niet alleen derden kunnen de
vereniging aansprakelijk stellen voor geleden schade. Ook schade die werknemers of vrijwilligers
oplopen gedurende activiteiten voor de vereniging kan mogelijk verhaald worden op de vereniging.
Zeker letselschades kunnen enorm hoog oplopen. Zij vormen daarmee een gevaar voor het
voortbestaan van de vereniging. Het is daarom zeer aan te raden om het aansprakelijkheidsrisico af
te dekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De KNZV heeft daarom een collectieve
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zichzelf en ook voor haar leden. Een hele
geruststelling.

1.2

Polisnummer

Het polisnummer van deze collectieve verzekering is KNZV-9999. De verzekering wordt door Aon in
volmacht gevoerd namens een pool van zes verzekeraars. De leidende verzekeraar is Amlin
Insurance SE.

1.3

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is Koninklijk Nederlands Zangersverbond, KNZV.

1.4

Verzekerden








de KNZV;
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 de 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.

1.5

Verzekerd bedrag

EUR 2.500.000 als maximum per aanspraak met een maximum van EUR 5.000.000 per
verzekeringsjaar.

1.6

Opzichtschade

Voor schade aan zaken onder opzicht geldt een EUR 50.000 als maximum per aanspraak tot
vergoeding van schade aan zaken onder opzicht met een maximum van EUR 100.000 per
verzekeringsjaar.
Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer, bewerking,
behandeling, bewerking, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om welke reden dan ook.

1.7

Eigen risico

Voor zaakschade geldt een eigen risico van EUR 250 per aanspraak. Voor schade aan zaken onder
opzicht geldt een eigen risico van EUR 500 per aanspraak.
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1.8

Omvang van de dekking

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor materiele schade en letselschade
die derden oplopen.

1.9

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. aansprakelijkheid door:
 de schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt;
 zuivere vermogensschade;
 schade ivm asbest of asbesthoudende stoffen;
 schade veroorzaakt met of door motor-, lucht- of vaartuigen.

1.10

Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld, met uitsluiting van USA en Canada.

1.11

Verzekeringsvoorwaarden

VC050-07 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Claims Made.
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2

Collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

2.1

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat bestuurders van o.a. verenigingen op hun persoonlijke vermogen
kunnen worden aangesproken, indien er sprake is van vermogensschade aan derden door een fout
van een van de bestuurders. Deze persoonlijke aansprakelijkheid geldt voor alle bestuursleden,
ongeacht welk bestuurslid de fout heeft begaan. Dit betekent dat het privévermogen van alle of een
van de bestuursleden kan worden aangesproken. De onderhavige verzekering dekt dit risico, ook als
u als bestuurder ten onrechte wordt aangesproken.

2.2

Polisnummer

Het polisnummer van deze collectieve verzekering is 10233356. De verzekering is ondergebracht bij
CNA Insurance Company Limited.

2.3

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is Koninklijk Nederlands Zangersverbond, KNZV.

2.4

Verzekerden




de huidige, toekomstige en afgetreden bestuurders en commissarissen van verzekeringnemer;
de bestuurders/toezichthouders bij de verzekeringnemer aangesloten regiobesturen;
de bestuurders/toezichthouders bij de verzekeringnemer aangesloten verenigingen.

2.5

Verzekerd bedrag

Voor de bestuursleden van de verzekeringnemer een bedrag van EUR 2.500.000 per aanspraak en
per verzekeringsjaar.
Voor de aangesloten regiobesturen een bedrag van EUR 250.000 per aanspraak en per
verzekeringsjaar.
Voor de aangesloten verenigingen een bedrag van EUR 125.000 per aanspraak en per
verzekeringsjaar met een maximum van EUR 2.500.000.

2.6

Omvang van de dekking

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde in de hoedanigheid van
bestuurder of toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout.

2.7

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. aansprakelijkheid door:
 de schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt;
 schade aan zaken of personen (hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade).

2.8

Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

2.9

Verzekeringsvoorwaarden

D&O CNA 2011 Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders van
verenigingen en stichtingen.
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3

Collectieve Inventarisverzekering

3.1

Waarom een inventarisverzekering?

De inventarisverzekering dekt schade aan uw inventaris als gevolg van o.a. brand, rook en roet,
water, inbraak, ontploffing en blikseminslag. Zeker bij een calamiteit als een brand is de kans groot
dat een belangrijk deel van uw inventaris verloren gaat. Dat kan de continuïteit van uw vereniging
behoorlijk in gevaar brengen. Daarom heet de KNZV een collectieve inventarisverzekering afgesloten.

3.2

Polisnummer

Het polisnummer van deze collectieve verzekering is B0120005498. De verzekering wordt door Aon
in volmacht gevoerd namens een pool van verzekeraars. De verzekeringnemer is Koninklijk
Nederlands Zangersverbond, KNZV.

3.3

Verzekerden



het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, KNZV;
de aangesloten verenigingen van de KNZV.

3.4

Verzekerd bedrag

Onder deze polis is voor de KNZV de inventaris in Alphen aan den Rijn verzekerd. Voor de leden is
een bedrag verzekerd van EUR 15.000 per aangesloten vereniging.

3.5

Omvang van de dekking

De verzekering dekt schade aan de inventaris van de verenigingen, veroorzaakt door o.a. brand,
ontploffing, blikseminslag, rook, roet en inbraak.

3.6

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt EUR 250 per gebeurtenis.

3.7

Uitsluitingen

Voor schade als gevolg van diefstal geldt als voorwaarde dat er sporen zijn van braak.

3.8

Verzekeringsvoorwaarden

BM050-02 Nederlandse Beursvoorwaarden Uitgebreide Voorwaarden.
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4

Collectieve Rechtsbijstandverzekering

4.1

Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Uitgangspunt van de Collectieve Rechtsbijstandverzekering is dat u de beste rechtshulp krijgt.
Standaard krijgt u die van specialisten namens de verzekeraar. Zij hebben ervaring met veel
denkbare onderwerpen en situaties. Zo kunt u altijd rekenen op juridische hulp en bijstand van
mensen die uw sector kennen.

4.2

Polisnummer

Het polisnummer van deze collectieve verzekering is 00101655996. De verzekering is ondergebracht
bij Interpolis.

4.3

Verzekerden




het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, KNZV;
de regiobesturen van de KNZV;
de bij de KNZV aangesloten koren.

4.4

Omvang van de dekking

De verzekering dekt juridische bijstand voor de KNZV, 6 aangesloten verenigingen en alle aangesloten koren.
Geschillen rondom zalenverhuur, het organiseren van braderieën en markten en het verzamelen van oud papier
zijn meeverzekerd.

4.5

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing. Wel is er een ondergrens van EUR 440 van toepassing
waaronder geen bijstand wordt verleend.

4.6

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn interne geschillen, zoals geschillen tussen de bestuursleden onderling of tussen het
bestuur en het zangersverbond. Geen rechtshulp wordt verleend bij geschillen tussen de KNZV en
de verenigingen.

4.7

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden MKB, versie 5.6.

31-01-2017
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De volgende verzekering is facultatief en geldt dus niet automatisch voor de leden.

5

Ziekengeldverzekering

5.1

Dekking van de ziekengeldverzekering

De verzekering dekt het arbeidsongeschiktheidsrisico ten gevolge van ziekte of ongeval van de
verzekerde. Onder ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en
onafhankelijk van zijn wil wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem inwerkend
geweld, met als gevolg een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel.
Onder de dekking van de polis is onder andere uitgesloten ziekte of ongeval veroorzaakt door of
verband houdende met “molest” (oorlogshandelingen, onlusten en dergelijke), atoomkernreacties en
gebruik van alcohol, genees-, bedwelmende-, verdovende-, en opwekkende middelen. De
verzekering kan worden aangegaan voor personen niet ouder dan 69 jaar.

5.2

Eigen risico

Het eigen risico is één optreden/repetitie.
Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van:
 geestelijke aandoening of afwijking;
 overspanning of nervositeit;
zal niet meer dan over 26 weken voor éénzelfde ziekte worden uitgekeerd.

5.3

Aanvang en einde van de verzekering

Een vereniging kan haar dirigent/instructeur per de eerste van een nog niet aangevangen maand
aanmelden. Per 1 januari van ieder jaar wordt de verzekering automatisch met 1 jaar verlengd,
behalve wanneer tenminste één maand voor het einde van een verzekeringsjaar de dekking is
opgezegd.
Bij vervanging van een dirigent of instructeur wordt de verzekering op de nieuwe functionaris
overgeschreven, zodat voor het lopende verzekeringsjaar geen premie meer verschuldigd is. Indien
géén nieuwe dirigent of instructeur wordt aangemeld kan géén premierestitutie verleend worden.
Een verzekering eindigt in ieder geval aan het einde van het verzekeringsjaar waarin de verzekerde
de 70-jarige leeftijd bereikt.

5.4

Premie

VERZEKERD BEDRAG
€ 25,-€ 30,-€ 35,-€ 45,-€ 60,-€ 70,-€ 80,-€ 90,-€ 115,-€ 125,-€ 140,--

31-01-2017

JAARPREMIE
€ 42,€ 50,40
€ 63,€ 84,€ 105,€ 131,25
€ 154,35
€ 178,50
€ 202,65
€ 215,25
€ 239,40
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5.5

Aanmelding

Deze geschiedt door het indienen van een aanvraagformulier bij Aon Verzekeringen.
Vervanging van een dirigent of instructeur kunt u met een nieuw aanvraagformulier doorgeven.

5.6

Certificaten

Als bewijs van een verzekering zal een certificaat worden opgemaakt, dat aan de betreffende
vereniging zal worden toegezonden.

5.7

Schaderegeling

Het schade-aanmeldingsformulier dient door de vereniging rechtstreeks te worden verzonden aan:
Aon Verzekeringen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk
Zodra verzekerde weer arbeidsgeschikt is dient een schade-afmeldformulier aan Aon Verzekeringen
te worden verzonden.
Aan de hand van beide formulieren zal de uitkering, na goedkeuring door Aon Verzekeringen
rechtstreeks aan de vereniging worden uitbetaald.

5.8

Verzekerd gebied

Het verzekeringsgebied is geheel Europa.

5.9

Verzekeringsvoorwaarden

MZ050-01 Algemene Voorwaarden Ziekengeldverzekering.

5.10

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over deze verzekering of u wenst deze af te sluiten, dan kunt u contact opnemen
met Aon Verzekeringen 071-3643500.

31-01-2017

9

Aon Risk Solutions
Aon Verzekeringen

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende
wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt
HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000
medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op
het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten
zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.
In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers. Aon maakt deel uit van Aon plc in
Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar
www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester
United.

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en
informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven
omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden
aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico’s. Derden die van dit rapport
kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen.
Aon Nederland cv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd
wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve
beslissingen worden genomen.

© 2017 Aon Nederland cv
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Nederland cv.
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