HDI
POLIS
Polisnummer

: VCS1602560

Verzekering

: Bestuurders- en Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekeringnemer

: Nederlands Handbal Verbond

Adres

: Pastoor Bruggemanlaan 33, 6861 GR Oosterbeek

Verzekerd(e) bedrag

: EUR 2.500.000,00 als maximum voor alle bij verzekenngnemer
aangesloten verenigingen tezamen

Sublimieten
VerzekerdE bedrag(en)

: EUR

Eigen risico

:

Premie per vereniging

: EUR

Totaalpremie

: EUR

Voorwaarden

: BC

100.000,00 al$ €naximu er aagt*ak, per contractjaar en
pdrvelpnigi*,

Geen

GS2 NTH4,

Clausules

nd clausuleblad

Clausal .„:.Aiitorismedeldcing bij de Nederlandse
uyerzekeiingsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
: 11 juli 2016
Ingangsdatum
Premievervaldatum
: 11 juli
Contractvervaldatum : 11 juli 2017
Contracttermijn
: 12 maanden, met stilzwijgende verlenging

Contractgegevens

Bemiddelaar

: Meeus Assurantien B.V.

Te verrekenen premie

: Periode 16 juli 2016 tot 16 juli 2017
EUR

Rotterdam, 15 augustus 2016
HDI Global SE, theNetherl

Afrekening tot 11 jull 2017
Prernie/Restitutie

: EUR

f

Kosten
Assurantiebelasting
Totaal

: EUR

HDI
Polisnr.
Datum
Blad

VCB1602560
15 augustus 2016
2 van 2

Clausuleblad
G33 Collectiviteit
Artikel 1.7 van de algemene voorwaarden is vervangen door de volgende bepaling:
Groep
De bij verzekeringnemer aangesloten en geaccepteerde verenigingen (3 7 1). Deze verenigingen dienen
rechtspersoonlijkheid naar het recht van het land van vestiging te bezitten.
Inloop/uitloop vereniging
Artikel 2.8 van de algemene voorwaarden is vervangen door de volgende bepaling:

1.Voor de in lid 1 genoemde verenigingen (conform het jaarlijkse overzicht) geldt dat uitsluitend is
verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden schade als gevolg van een
voorval dat heeft plaatsgevonden na de datum van acceptatie onder
2.Indien de aangesloten vereniging tijdens de contractternujn is bee
uitsluitend dekking
worden verleend voor de aansprakelijkheid van verzekerden als ge
pen ve.val begaan voor
de datum van beeindiging van de vereniging.
Aanleveren informatie
leder contractjaar ontvangt de verzekeraar, uiterlijl
rzicht van de te verzekeren
verenigingen. Indien een vereniging tijdens de..44iracttermi
tgtrigemeld
f
zal voor de periode
tot de eerstkomende contractvervaldatum geen pixie in rekeilgig worden gebracht.
NHT4-Clausule terrorisme

Van deze verzekering zijn
eslo schaden e
veriai‘(en/of aansprakelijkheid (Inarvoor)
veroorzaakt doottitpntstaaikliit "telt: sme"
"sabotage' met terroristisch oogmerk, alsmede het
:'bruiken'va,
riche en/of biologische stoffen.
in dit verband kwat
Overeenkomstig de do
onder.

Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst wordt verstaan

Terrorisme: gewelddadige hanitPlingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken
op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.
Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door verzekerde zelf, die zijn gericht op verhinderen
van normaal functioneren van een dienst of ondememing of het belemmeren van het verkeer.
Indien sprake is van, op basis van artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het
financieel toezicht vastgestelde, in Nederland gelegen risico's, blijft dekking voor terrorismeschade
bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van (bijgaand) "Clausuleblad Terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.", versie 23 november 2007.

