
Algemeen

Verzekeringstermijn Uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven gaat in op 24 januari 2022 
en loopt tot 1 januari 2024. We verlengen uw 
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven daarna steeds met twaalf 
maanden.

Verzekeringnemer Vereniging Groninger Dorpen handelend onder Vereniging Groninger 
Dorpen

Rechtsvorm Vereniging
KvK-nummer 40025129
Verzekerde bedrijfsactiviteiten De verzekerde hoedanigheid van verzekeringnemer en de aangesloten

leden is omschreven in clausule AVB990
Postadres P.O. Box 23

9790 AA TEN BOER

Premieoverzicht Premie per jaar

Dekking Aansprakelijkheid € 4.005,85
Dekking Werknemerschade € 194,13

Subtotaal € 4.199,98
Assurantiebelasting € 882,00
Totaal per jaar € 5.081,98

Toepasselijke polisvoorwaarden en clausules

Polisvoorwaarden AVB100.2111 Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Clausules AVB041 Vereniging; bestuur, leden en vrijwilligers 

meeverzekerd
AVB052 Opzicht; schade aan zaken in behandeling of 

bewerking meeverzekerd
AVB242 Dekking voor schade door attractie- en 

speeltoestellen
AVB278 Dekking voor verkeersregelaars
AVB990 Verzekerde hoedanigheid

Polis Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Verzekeringnemer Vereniging Groninger Dorpen handelend onder 

Vereniging Groninger Dorpen
Datum afgifte 24 februari 2022
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Nationale-Nederlanden

Prinses Beatrixlaan 35  www.nn.nl

Postbus 93604, 2509 AV Den Haag  zakelijkschade@nn.nl

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. (statutair gevestigd te Den Haag), handelsregisternr. 27023707



AVB993 Uitsluiting Carbidschieten
AVB994 Elders lopende verzekering
AVB995 Medeverzekerden

Dekkingsoverzicht

Dekking Aansprakelijkheid
Verzekerd bedrag €

€
2.500.000,-
5.000.000,-

 per aanspraak
 per verzekeringsjaar

Aantal leden 95
Eigen risico € 250,- per aanspraak voor schade aan zaken

Dekking Werknemerschade is meeverzekerd
Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per gebeurtenis

€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar
Aantal medewerkers 8
Eigen risico Voor de dekking Werknemerschade geldt geen eigen risico, maar een 

franchise van € 1.000,-

Aanvullende dekkingen bij Dekking Aansprakelijkheid

Dekking Opzicht is meeverzekerd
Verzekerd bedrag € 50.000,- per aanspraak

€ 100.000,- per verzekeringsjaar
Eigen risico € 500,- per aanspraak voor schade aan zaken

Per verzekeringsjaar vergoeden we voor de dekkingen Aansprakelijkheid, Werknemerschade en de aanvullende 
dekkingen nooit meer dan € 5.000.000,-.

Wat te doen in geval van schade?
Neem bij schade altijd meteen contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij helpt u graag verder. U kunt de schade 
ook rechtstreeks melden bij Nationale-Nederlanden via 088 663 31 11.
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Uw verzekeringsadviseur

Firma Beks Assurantien (adm.nummer: 00341671)

Telefoonnummer: 050 3022191 of mail naar: info@beksgroep.nl

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze polis? Stel ze gerust aan uw verzekeringsadviseur Firma Beks Assurantien, telefonisch via 
050 3022191, of per e-mail aan info@beksgroep.nl.

Den Haag, 24 februari 2022

Gerard van Rooijen
Directeur Schade Intermediair 
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Clausules Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven 

AVB041 Vereniging; bestuur, leden en vrijwilligers meeverzekerd

Naast de verzekerden die in de polisvoorwaarden staan onder het kopje 'Wie zijn verzekerd?', zijn ook de volgende 
(rechts)personen verzekerd:
a. de vereniging; én
b. het bestuur en de bestuursleden van de vereniging, als zij in die functie activiteiten verrichten; én
c. de leden van de vereniging, voor zover zij in verenigingsverband optreden; én
d. de vrijwilligers van de vereniging, voor zover zij in verenigingsverband optreden.

Hierbij is ook de aansprakelijkheid van de leden en de vrijwilligers onderling én ten opzichte van elkaar verzekerd.

Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die veroorzaakt is door diefstal, verduistering, vermissing 
of verwisseling van zaken.

 
AVB052 Opzicht; schade aan zaken in behandeling of bewerking meeverzekerd

Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade aan zaken van klanten, die is veroorzaakt toen u of een andere 
verzekerde die zaken in behandeling of bewerking had.

Dit wijkt af van de uitsluiting die in de polisvoorwaarden staat onder het kopje 'Zaken onder opzicht'.

Voor deze dekking geldt een eigen risico en een verzekerd bedrag per aanspraak, met een maximum per verzekeringsjaar. 
Deze bedragen staan op uw polis bij 'Aanvullende dekking(en)' vermeld onder 'Dekking Opzicht is meeverzekerd'.

Let op: Deze dekking geldt niet voor schade aan motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.

 
AVB242 Dekking voor schade door attractie- en speeltoestellen

Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die verband houdt met attractie- en speeltoestellen. Voor deze 
dekking gelden de volgende voorwaarden:  

1. Attractie- en speeltoestellen
De attractie- en speeltoestellen:
a. vallen onder het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen; én 
b. hebben een geldig certificaat van goedkeuring of een geldig merk van goedkeuring; én
c. worden jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden; én
d. hebben een logboek waarin het onderhoud, de inspecties en eventuele ongevallen zijn vastgelegd.

2. Speeltoestellen
Speeltoestellen moeten, naast de voorwaarden die genoemd zijn in lid 1 van deze clausule, ook aan de volgende 
aanvullende voorwaarden voldoen:  
a. de speeltoestellen hebben een valhoogte van maximaal drie meter;  én   
b. de speeltoestellen en de ondergrond van de speeltoestellen voldoen aan de meest recente versie van de normen 
NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177.  

3. Attractietoestellen
Attractietoestellen moeten, naast de voorwaarden die genoemd zijn in lid 1 van deze clausule, ook aan de volgende 
aanvullende voorwaarde voldoen:
• de attractietoestellen voldoen aan de meest recente versie van de norm NEN-EN 13814  

Polis Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven,  polisnummer 90169094

Datum afgifte 24 februari 2022

    Blad 4 van 5



4. Aantonen bij schade
U bent verplicht om aan te tonen dat de toestellen op het moment van de schade aan de genoemde eisen voldeden. Kunt 
u of kan een andere verzekerde dit bij een schade niet aantonen, dan verlenen wij geen dekking.

 
AVB278 Dekking voor verkeersregelaars

De aansprakelijkheid van de verkeersregelaar is uitsluitend verzekerd indien de verkeersregelaar voldoet aan de in de 
'Regeling verkeersregelaars 2009' opgenomen eisen.

Verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade die is veroorzaakt met en door motorrijtuigen van derden. Dit 
is een uitzondering op de uitsluiting ‘Motorrijtuigen’ in de polisvoorwaarden.

Deze dekking geldt niet als de verkeersregelaar het motorrijtuig zelf bestuurt.

 
AVB990 Verzekerde hoedanigheid

De verzekerde hoedanigheid van verzekeringnemer en de aangeslotenleden 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, niet zijnde politiek getinte 
bijeenkomsten (binnen minder dan 500/buiten minder dan 1.000 aanwezige personen).

 
AVB993 Uitsluiting Carbidschieten

Uitgesloten zijn aanspraken als gevolg van carbidschieten.

 
AVB994 Elders lopende verzekering

Voor zover de dekking geen betrekking heeft op de aansprakelijkheid van de vereniging/stichting als zodanig, zal deze 
verzekering inalle gevallen uitsluitend van kracht zijn indien en voor zover onder een andere polis, al dan niet van een 
oudere datum, geen dekking zal blijken te bestaan.

 
AVB995 Medeverzekerden

Meeverzekerd zijn stichtingen/verenigingen zoals vermeldt in het document "Lijst van verzekerden via de verzekering 
van Groninger Dorpen" en bij de verzekeraar bekend.
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