
 

 

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

Omvang van de dekking 
 
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt uw bedrijfsaansprakelijkheid voor schade 
aan personen of zaken.  Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt.  
Het zijn calamiteiten die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Het maakt niet uit of u zelf de 
schade veroorzaakt of een medewerker. 
 

 

Verzekeringnemer  : H.E.M.A. Bond Nederland 
 
Verzekeraar  : Delta Lloyd Schade 
 
Hoedanigheid                                                                     : Sportbond 
     
Verzekerd bedrag per aanspraak                                   : € 2.500.000,00  
Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar  : € 5.000.000,00     
 
Eigen risico voor zaakschade  : €  200,00 per aanspraak 
 
Dekkingsgebied  : Europa 
 
Inlooprisico  : niet meeverzekerd 
 
Naverrekening  : jaarlijks obv aantal leden 
     
Polisvoorwaarden                                                                      : A 03.5.01 A 
                                                                                                   M 03.5.10 A 
 
Clausules                                                                           : C9001; Premie per lid  
Clausules                                                                             C9002; Verzekeringnemer  
                                                                                                   C2047; Verenigingen  
                                                                                                  C229V; Evenementen  
                                                                                                   C229R; Reglement  
                                                                            
Contractsduur  : 12 maanden doorlopend 
 
Contractsvervaldatum  : nader af te spreken  
 
 
Premie over het aantal leden                                              : € 1,00 per lid over het totale  
                                                                                                      aantal bij de verenigingen  
                                       aangesloten leden met een   
Minimumpremie, excl kosten en assurantiebelasting  : € 1.000,00 per jaar 
    
 



 

 

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

 
Clausules 
 
C2002 
Voor schade aan zaken geldt een eigen risico van € 200,00 euro per aanspraak.  
 
C9001 
Verzekeringnemer 
De H.E.M.A. (Historical European Martial Arts) alsmede de bij de bond aangesloten verenigingen. 
 
C9002 
€ 1,00 per lid over het totale aantal bij de verenigingen aangesloten leden, met een minimum van  
€ 1.000,00 per jaar exclusief kosten en 21% assurantiebelasting. 

  
C2047 Verenigingen 
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de volgende verzekerden:  
- de vereniging;  
- het bestuur en de bestuursleden als zodanig;  
- het personeel;  
- de leden, ook ten opzichte van elkaar, voor zover zij in verenigingsverband optreden.  
 
Niet verzekerd is:  
- de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens komen en gaan van en naar huis;  
- de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing of 
verwisseling van zaken.  
 
C2066 Dekkingsgebied Europa  
Het dekkingsgebied als omschreven in de Voorwaarden bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is 
vervangen door de  volgende tekst:  
1. Algemeen  
De dekking geldt voor aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat in (geografisch) 
Europa heeft plaatsgevonden. Aanspraken die in de Verenigde Staten van Amerika en/of in 
Canada worden ingesteld of op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn 
gebaseerd zijn niet verzekerd.  
2. Zakenreizen Voor zakenreizen, die de verzekerde maakt in de uitoefening van zijn bedrijf, geldt 
de gehele wereld als dekkingsgebied. 
Echter voor aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijkverrichten van  
activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het dekkingsgebied als omschreven in lid 1 van 
deze clausule onverkort van kracht.  
 
C299V Evenementen  
Niet verzekerd zijn aanspraken die verband  houden met: 
 - schade aan velden en terreinen;  
- vuurwerk en vuurwapens;  
- het organiseren van evenementen waarbij het snelheidselement een rol speelt; 
- het gebruik van gemotoriseerde lucht-, voer- of vaartuigen; 
 - het gebruik van paarden. 
 
 C299R Reglement  
De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de bond en aangesloten verenigingen 
gebruik maken van uniforme (huis)regels. De definitieve versie van deze regels dienen voor het 
aangaan van de verzekering te worden overgelegd. 
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