
 

 

 

 

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 

Omvang van de dekking 
Met een collectieve ongevallenverzekering zijn uw leden verzekerd tegen de gevolgen van een 
ongeval tijdens de clubactiviteiten.  
Dit voor de rubrieken overlijden (A) en/of blijvende invaliditeit (B). 

Verzekeringnemer  : H.E.M.A. Bond Nederland 
 
Verzekeraar  : Hienfeld Assuradeuren 
 
Verzekerden  : Alle leden die voorkomen in de  
    de ledenadministratie van de  
    verzekeringnemer mits zij  
    woonachtig zijn in Nederland 
    (zie verder clausule 262) 
 
Activiteiten                                                                       : tijdens clubactiviteiten, 
                                                                                              (zie verder onder dekking) 
 
Verzekerde bedragen  
Rubriek A, bij overlijden                                                        : € 12.500,00  
Rubriek B, bij blijvende invaliditeit                                            : € 25.000,00   
                                                                                            (zie verder onder maximale 
                                                                                            aansprakelijkheid)                                   
                                       
 
Begunstigde  : bij overlijden, de erfgenamen  
  : bij invaliditeit, de verzekerde 
 
Naverrekening  : jaarlijks  
 
Verplichte deelname  : ja  
     
Polisvoorwaarden                                                                      : model CO 2010 
Clausules                                                                                    248; dekking voor bezoekers 
                                                                                                    262; omschrijving verzekerden 
                                                                                                    266; naverr. sportongevallen 
 
Contractsduur  : 1 jaar doorlopend 
 
Contractsvervaldatum  : nader af te spreken  
 
Premie over het aantal leden                                              : € 2,00 per lid over het totale  
                                                                                                      aantal bij de verenigingen  
                                       aangesloten leden   
 
Voorschotpremie, gebaseerd op 500 leden                           : € 1.000,00 per jaar 
Minimumpremie,   : €    250,00 per jaar 
 
Geldigheidsduur offerte    : 6 weken  
 



 

 

 

 

 
 
Dekking :  
Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens alle clubactiviteiten, mits met toestemming van, of 
georganiseerd door de verzekeringnemer, waarbij wordt bepaald dat de dekking ingaat op het 
moment dat verzekerde zijn woonhuis verlaat, teneinde zich, via de kortste weg naar de plaats te 
begeven waar de trainingen en wedstrijden worden gehouden en eindigt zodra de verzekerde, 
wederom via de kortste weg, zijn woning heeft bereikt. 
 
Maximale aansprakelijkheid :  
De maximale aansprakelijkheid van de risico dragende maatschappijen gezamenlijk is beperkt tot  
€ 2.500.000,00 per gebeurtenis, ongeacht het aantal onder dit contract verzekerde personen.  
Indien in een dergelijk geval het totaal van de per persoon verzekerde bedragen het hiervoor 
genoemde maximum te boven gaat zullen de per persoon verzekerde bedragen worden geacht 
naar verhouding te zijn verminderd. 
 
Clausules  
 
248 Dekking voor bezoekers 
Het vermelde in artikel 2.3 – dekking voor bezoekers – van  de Algemene Voorwaarden is niet van 
toepassing. De vaste tekst wordt automatisch op de polis gezet. 
 
262 Omschrijving verzekerden 
Gedurende het verzekeringsjaar nieuw aangemelde verzekerden zullen automatisch verzekerd zijn 
zonder dat een tussentijdse premieverrekening verschuldigd zal zijn. Bij een tussentijdse afmelding 
zal nimmer restitutie van premie mogelijk zijn. 
 
266 Naverrekening Sportongevallen 
Verzekeringnemer is verplicht assuradeuren jaarlijks een opgave te verstrekken van het aantal 
onder deze polis verzekerde personen, aan de hand waarvan assuradeuren de premie voor het 
nieuwe verzekeringsjaar zullen vaststellen. Indien blijkt dat het aantal verzekerde personen hoger 
is dan dat waarover de premie is voldaan, verplicht verzekeringnemer zich de extra premie aan 
assuradeuren te voldoen. Is het aantal verzekerde personen lager dan dat waarover de premie is 
voldaan, dan verplichten assuradeuren zich de te veel betaalde premie aan verzekeringnemer te 
restitueren. 
 
 

 


