Het verzekeringspakket
voor Watersport-,
Kano-, Surfverenigingen
en Klassenorganisaties

Exclusief voor bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen en klassenorganisaties

Het Verzekeringspakket voor Watersportverenigingen
en Klassenorganisaties
Het Watersportverbond heeft in samenwerking met Baggers Assurantiën B.V.
en Delta Lloyd (gezamenlijk Watersportverbondverzekeringen) een verzekeringspakket samengesteld speciaal voor watersportverenigingen en klassenorganisaties die zijn aangesloten bij het Watersportverbond.
Het verzekeringspakket is er op gericht een aantal
situaties die het voortbestaan van de vereniging in
gevaar brengt te voorkomen, weg te nemen of af te
dekken. Het gaat dan om bijvoorbeeld de gevolgen van
aansprakelijkheid, een ongeval of brand. De gevolgen
van een schade kunnen de financiële draagkracht van
de vereniging immers al snel te boven gaan. Hieronder
geven wij een korte toelichting op de verzekeringen in
het verzekeringspakket.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor de
vereniging is absoluut noodzakelijk. De vereniging is
namelijk zelfstandig draagster van rechten en plichten en
kan als zodanig aansprakelijk worden gesteld.
Tijdens activiteiten kan bijvoorbeeld letsel ontstaan
waarvoor de vereniging volgens de wet aansprakelijk is.
Of er is sprake van beschadiging van zaken van derden.
Op de aansprakelijkheidsverzekering zijn verzekerd:
de leden, het bestuur en anderen die direct bij de
vereniging zijn betrokken. Dit geldt tijdens het werk dat zij
voor de vereniging doen.
De verzekering dekt niet alleen de schade waarvoor de
vereniging volgens de wet aansprakelijk is, maar regelt
ook het overleg met de tegenpartij hierover.
En voert het juridisch verweer wanneer de vereniging
wordt aangesproken, terwijl er volgens de wet geen
aansprakelijkheid is.
Het verzekerd bedrag is standaard per claim € 1.250.000
en kan verhoogd worden naar € 2.500.000 per claim.
Dergelijke bedragen zijn hard nodig. Want bij aansprakelijkheidsclaims kan het, zeker als er sprake is van blijvend
letsel, om hoge bedragen gaan.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een vast, vooraf
afgesproken bedrag uit als iemand door een ongeval
blijvend letsel oploopt of komt te overlijden.Een ongevallenverzekering is niet alleen gericht op activiteiten.
Deze verzekering is vooral van belang voor de vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten. Er is niet

alleen dekking tijdens het deelnemen aan wedstrijden en
de in clubverband gehouden trainingen en lessen, maar
ook tijdens vergaderingen, activiteiten die in opdracht
van de vereniging individueel worden uitgevoerd en de
reis van huis naar de locatie waar activiteiten in
verenigingsverband plaats vinden.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering is speciaal ontwikkeld
voor verenigingen zodat u niet alleen verzekerd bent van
betrouwbare juridische hulp, maar ook beschermd bent
tegen incassoproblemen.
De rechtsbijstandverzekering voor watersportverenigingen biedt onder andere dekking voor de
volgende praktijkvoorbeelden:
–– Geschillen over het onderhoud van het clubgebouw
–– Het pas aangeschaft materiaal vertoont gebreken,
de leverancier geeft niet thuis
–– Er ontstaat een geschil met een werknemer van de
vereniging over zijn of haar contract
–– Een aantal leden heeft na diverse aanmaningen de
contributie nog steeds niet betaald
Ook kunt u de (letsel)schade voor alle verenigingsleden
meeverzekeren. Bij schade ontstaan tijdens verenigingsactiviteiten kunt u dan aanspraak maken op juridische
hulp. Deze aanvullende verhaal- en strafbijstand dekking
is tegen een geringe meerpremie per lid mee
te verzekeren.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen

Wanneer een bestuurder zijn taak niet `naar behoren‘
vervult, kan hij of zijn medebestuursleden voor de
gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.
Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor het privé
vermogen van de bestuurders.
De verzekering dekt de financiële gevolgen van de
volgende persoonlijke aansprakelijkheden:
––
Onbehoorlijke taakvervulling
––
Misleidende jaarrekening

––
Onrechtmatig handelen of nalaten
––
Kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Deze zijn op de gewone aansprakelijkheidsverzekering
niet meeverzekerd.
Er is steeds meer behoefte aan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen.
Deze verzekering heeft een premie die past bij het
budget van een een vereniging.

Alles voldoende gedekt

Het verenigingsgebouw en de inventaris

Meer informatie?

De uitgebreide verzekering voor het verenigingsgebouw
en de inventaris beperkt zich niet tot de financiële
gevolgen van brand, maar dekt ook onder andere
inbraak- en stormschade. Beperkte horeca activiteiten
zijn mee verzekerd.

Met het verzekeringspakket is alles goed gedekt.
Overbodige dekkingen die een verzekering voor de
vereniging alleen maar onnodig duur maken zijn buiten
het pakket gebleven. Het pakket kunt u uitbreiden met
een milieuaansprakelijkheid-, boot-, ziekteverzuim- of
andere verzekeringen die van belang zijn voor een
vereniging.

Robbert en René Baggers van Baggers
Assurantiën B.V./Watersportverbondverzekering
informeren u graag uitgebreid over de details en het
belang van het pakket voor uw vereniging. Dat geldt
ook voor specifieke aanvullingen zoals een boot- of
evenementenverzekering.
Contactpersonen
Robbert en René Baggers
(ervaren watersporters)

Overzicht verzekeringen inclusief premies
VERZEKERING

VERZEKERD BEDRAG

PREMIE

MINIMUM PREMIE

EIGEN RISICO

Aansprakelijkheidsverzekering
(excl. kanoverenigingen zonder
havenfaciliteiten)

€ 1.250.000 per aanspraak,
max. € 2.500.000 per jaar

De jaarpremie is opgebouwd uit 3 onderdelen:
- € 0,75 per lid van de vereniging
- € 0,80 per € 1.000 horeca omzet (jaarbasis)
- € 0,80 per € 1.000 liggeld bij havenfaciliteiten

€ 125 per jaar,
€ 225 bij
aanwezigheid van
havenfaciliteiten

€ 75,
€ 150 bij
aanwezigheid
van havenfaciliteiten

€ 2.500.000 per aanspraak,
max € 5.000.000 per jaar

De jaarpremie is opgebouwd uit 3 onderdelen:
- € 0,86 per lid van de vereniging
- € 0,92 per € 1.000 horeca omzet (jaarbasis)
- € 0,92 per € 1.000 liggeld bij havenfaciliteiten

€ 145 per jaar,
€ 260 bij
aanwezigheid van
havenfaciliteiten

€ 75,
€ 150 bij
aanwezigheid
van havenfaciliteiten

€ 1.250.000 per aanspraak,
max. € 2.500.000 per jaar

De jaarpremie is opgebouwd uit 2 onderdelen:
- € 0,75 per lid van de vereniging
- € 0,80 per € 1.000 horeca omzet (jaarbasis)

€ 75 per jaar

€ 75

€ 2.500.000 per aanspraak,
max € 5.000.000 per jaar

De jaarpremie is opgebouwd uit 2 onderdelen:
- € 0,86 per lid van de vereniging
- € 0,92 per € 1.000 horeca omzet (jaarbasis)

€ 92 per jaar

€ 75

€ 5.000 bij overlijden na een ongeval
€ 25.000 bij blijvende invaliditeit
na een ongeval

€ 2,25 per lid

Aansprakelijkheidsverzekering voor
kanoverenigingen
zonder havenfaciliteiten

Ongevallenverzekering
Rechtsbijstandverzekering

€ 110 basispremie + € 0,85 per lid
€ 0,15 verhaal- en strafbijstand per lid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Er zijn 3 keuzemogelijkheden:
1. € 100.000
2. € 250.000
3. € 500.000

Afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag:
1. € 225,00 per jaar
2. € 300,00 per jaar
3. € 400,00 per jaar

Gebouw-, inventaris-,
milieuaansprakelijkheid-, boot-,
ziekteverzuim
en andere
verzekeringen.

Maatwerk

Wij maken de offerte op basis van de specifieke
kenmerken van het verenigingsgebouw, de
inventaris en de activiteiten van de vereniging.

Baggers Assurantiën B.V.
Watersportverbondverzekeringen
Rijksstraatweg 57
1115 AJ Duivendrecht
Telefoon (020) 699 5555
Fax (020) 699 5554
Email: info@baggers.nl
www.baggers.nl
www.watersportverbondverzekeringen.nl
e-mail: info@watersportverbondverzekeringen.nl

