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Postbus 382, 1800 AJ Alkmaar

Telefoon 072 - 519 40 00 voor Particulier

Telefoon 079 - 320 84 84 voor Zakelijk

Reaal Bedrijven Totaalplan
Polis

Verzekeringnemer Groninger Dorpen Vereniging
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT  TEN BOER

Uw adviseur Firma Beks Assurantiën
Telefoon 050 - 302 21 91
E-mail info@beksgroep.nl
  
Heeft u schade? Bel met uw financieel adviseur of 0800 - REAALHULP (0800 - 732 254 857)

Pakketnummer 9001384014 Afgiftedatum 12 februari 2021
Ingangsdatum
pakket

8 mei 2017

Wijzigingsdatum
pakket

1 januari 2021

Verlengingsdatum 1 januari 2022

Pakketkorting 3,00 %
Uw jaarpremie € 4.039,97 excl. assurantiebelasting

Betaalgegevens U betaalt per jaar via Factuur/Acceptgiro.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
Jaarpremie € 4.039,97 excl. assurantiebelasting
Polisnummer 9001384015
Ingangsdatum 27 oktober 2009
Wijzigingsdatum 1 januari 2021
Verzekerde hoedanigheid De verzekerde hoedanigheid van verzekeringnemer en de aangesloten

leden omvat: 
• Het behartigen van het algemeen belang van het dorp en dorpshuis.  
• Het exploiteren van plaatselijke dorpshuizen. 
• Het onderhouden van plaatselijke begraafplaatsen. 
• Het exploiteren van speeltuinen. 
• Het exploiteren van dierenweiden. 
• Het behartigen van de belangen van de leden. 
• Het organiseren van activiteiten/evenementen vallend binnen kleinschalige
activiteiten  
(binnen minder dan 500/buiten minder dan 1.000 aanwezige personen).  
Politiek getinte bijeenkomsten zijn uitgezonderd.

Aantal fte personeel 8
Aantal leden 94
Premie per lid/leerling € 42,18
  
Dekking Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven  

AVB Verenigingen  
Termijnpremie € 3.845,97
Verzekerd bedrag € 2.500.000
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Schadeverzekering voor Werknemers
Termijnpremie € 194,00
Verzekerd bedrag € 1.000.000
Bijzonderheden
Premiestelling:
€ 45 per bedrijfsmotorrijtuig
€ 17,50 per overige Fte (overige Fte is aantal Fte
minus aantal bedrijfsmotorrijtuigen)
  

  
Voorwaarden AVB-A2016C/Aansprakelijkheid Bedrijven
  
Clausules 5 Eigen risico € 125,-

22 Diefstaluitsluiting AVB
1712 Uitsluiting voorrisico
2165 Opzichtdekking max. € 50.000,-
2374 Uitbreiding verzekerden bij verenigingen
5000 REAAL Bedrijven Totaal Plan
Vrije tekst clausule(s)
2846
8002
8003
8004
8005

Clausules
5 Eigen risico € 125,-
Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 125,- per aanspraak.

22 Diefstaluitsluiting AVB
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verdwijning, vermissing,
verwisseling of diefstal van zaken.

1712 Uitsluiting voorrisico
Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat
heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van een reeks
handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien dan is voor de
toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks.
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2165 Opzichtdekking max. € 50.000,-
Binnen de dekking van deze verzekering valt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken tot een
maximum van € 50.000,- per aanspraak, veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand
namens hem deze zaken ter bewerking en/of ter behandeling onder zich had of daaraan werkzaamheden
verrichtte. Per aanspraak geldt in dit geval een eigen risico van 10% van de schade met een minimum
van € 125,-. 
Voor in enig verzekeringsjaar ontstane schaden zal voor deze dekking niet meer worden vergoed dan €
100.000,-.

2374 Uitbreiding verzekerden bij verenigingen
Aan artikel 1.3 van de polisvoorwaarden worden toegevoegd: 
1.3.6 de bestuursleden van de verzekeringnemer, handelend als zodanig  
1.3.7 de leden en de vrijwilligers indien zij namens verzekeringnemer handelen en onder directe
verantwoordelijkheid staan van de ondergeschikten of het bestuur van de verzekeringnemer en voor
zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

5000 REAAL Bedrijven Totaal Plan
Deze verzekering is onderdeel van het REAAL Bedrijven Totaalplan. Vanaf twee hoofdverzekeringen
geldt een pakketkorting. De korting loopt op als het aantal verzekeringen toeneemt. De korting is
afhankelijk van het aantal afgesloten verzekeringen. De volgende hoofdverzekeringen tellen mee voor het
berekenen van de pakketkorting: 
 
Bezit  
- Gebouwen  
- Inventaris/goederen  
- Bedrijfsschade/Extra kosten  
- Geld en Fraude  
- Elektronica  
- Machinebreuk 
- Milieuschade 
 
Transport 
- Eigen Vervoer 
- Goederentransport 
- Werk- en Landbouwmaterieel 
- Vervoerdersaansprakelijkheid 
- Container/trailer 
 
Bescherming  
- Aansprakelijkheid  
- Rechtsbijstand  
- WEGAM  
- Collectieve Ongevallen  
- Schadeverzekering werknemers 
 
Mobiliteit*  
- Zakelijke personenauto 
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- Topcar 
- Bestelauto 
- Vrachtauto 
* Van deze rubriek tellen maximaal twee hoofdverzekeringen mee. 
 
De korting wordt als volgt bepaald: 
- 2 hoofdverzekeringen 3% korting; 
- 3 hoofdverzekeringen 5% korting; 
- 4 hoofdverzekeringen 7% korting; 
- vanaf 5 hoofdverzekeringen 10% korting; 
- vanaf 10 hoofdverzekeringen 12% korting. 
 
- Wordt gedurende de looptijd van de polis een hoofdverzekering afgesloten of beëindigd? Dan wordt de
premie per mutatiedatum gewijzigd en geldt vanaf dat moment ook een aangepaste korting.  
- Worden gedurende de looptijd van de polis hoofdverzekeringen beëindigd? En is er dan nog één
hoofdverzekering over? Dan vervalt de pakketkorting per mutatiedatum. Het REAAL Bedrijven Totaalplan
blijft wel voor de overige pakketvoordelen van kracht (geen prolongatiekosten, geen toeslag voor termijn).
 
 
Voor dekkingen gesloten onder de rubriek Mobiliteit en de rubriek Transport geldt een contractsduur van
één jaar.

Vrije tekst clausule(s)
2846 
Verzekerde is alleen verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade door speeltoestellen als verzekerde
zich heeft gehouden aan de voorschriften uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
Tenzij verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en het niet
nakomen van deze verplichtingen. 
 
8002 
Uitsluiting 
Terzake van de speeltuinen geldt dat de aansprakelijkheid voor schade door of in verband met
achterstallig onderhoud en/of het niet voldoen aan wettelijke richtlijnen wordt uitgesloten van deze
verzekering. Er zal tevens geen dekking worden verleend voor carbidschieten. 
 
8003 
Verkeersregelaars 
Op deze polis zijn tevens verkeersregelaars tijdens de evenementen meeverzekerd, mits deze
verkeersregelaars zijn gecertificeerd. 
 
8004 
Elders lopende verzekering 
Voorzover de dekking geen betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de vereniging/stichting als
zodanig, zal deze verzekering in alle gevallen uitsluitend van kracht zijn indien en voorzover onder een
andere polis, al dan niet van een oudere datum, geen dekking zal blijken te bestaan.  
 
8005 
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Meeverzekerd zijn stichtingen/verenigingen zoals vermeldt in het document "Lijst van verzekerden via de
verzekering van Groninger Dorpen" d.d. 26-02-2020 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,
Reaal Schadeverzekeringen

M.M.N. Koopman
Directeur Schade & Inkomen
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