Het KBZON Verzekeringspakket
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Verzekeren bij de KBZON in het belang van uw vereniging (geldig van 1-1-2021 tot 01-01-2022)
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1

Algemeen

Verantwoord verzekeren
Al een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om bij de KBZON verschillende verzekeringen af te sluiten.
Specifieke verzekeringsvormen die gericht zijn op het verenigingsleven en die ervoor zorgdragen dat
verenigingen op een onbezorgde manier actief bezig kunnen zijn.

De KBZON biedt u in samenwerking met Aon Verzekeringen de volgende verzekeringsvormen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Muziekinstrumenten -/uniformenverzekering
Reis- en ongevallenverzekering
Inventarisverzekering
Gebouwenverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekerin g
Evementenverzekering (voorheen Ziekengeldverzekering)

Waarom via de KBZON?
▪
▪

Omdat de KBZON speciale collectieve contracten gesloten heeft bij Aon Verzekeringen te Rotterdam.
Omdat collectieve contracten lage premies en goede voorwaarden betekenen

Waarom Aon Verzekeringen
KBZON heeft inzicht in de wensen van de branche ten aanzien van verzekeringen. Op basis hiervan koopt Aon
Verzekeringen collectief een verzekeringspakket in bij de verzekeraar met het beste aanbod. Door de sterke
onderhandelingspositie kunnen bovendien goede afspraken worden gemaakt over de dekking, service en prijs.
U profiteert daarvan.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met:
KBZON
T.a.v. de heer Ramon van dan Boom

Ramonvandenboom@kbzon.nl
Internet:

www.kbzon.nl

Voor verzekeringsinformatie en het aanvragen van aanmeldings- en schadeformulieren kunt u
contact opnemen met:
Aon Verzekeringen
Team 2 (een team van collega’s staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden)

Telefoonnummer: 088-8108172
Internet:
www.aon.nl
Email:
ondernemingen.team2@aon.nl
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1.1

Contractduur

De diverse verzekeringen in het pakket hebben een contractduur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor
een gelijke termijn.

1.2

Afsluiten van een verzekering

Middels het KBZON aanvraagformulier kunt u de gewenste verzekering afsluiten. Het volledig ingevulde
aanvraagformulier voorzien van een handtekening kunt u mailen aan:
Ondernemingen.team2@aon.nl
Subject: aanvraagformulier KBZON

1.3

Einde van de verzekering

De verzekering kan aan het einde van de contractstermijn worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van twee
maanden in acht dient te worden genomen. U kunt deze verzekering schriftelijk opzeggen na een jaar op ieder
tijdstip met een opzegtermijn van een maand op onderstaand adres:
Aon Verzekeringen
Postbus 59
2200 AB Noordwijk

1.4

Premie en kosten

Alle vermelde kosten zijn exclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting.

1.5

Premiebetaling

De premie, incl. kosten en assurantiebelasting, dient binnen 14 dagen na dagtekening van de nota voldaan te
worden aan Aon.

1.6

Schademelding

In geval van schade is verzekerde verplicht:
▪
deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden aan Aon;
▪

een te verstrekken schadeformulier in te vullen en ondertekend terug te zenden;

▪

de door de verzekeraar of Aon gegeven aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.

In geval van diefstal, verlies of vermissing van de verzekerde voorwerpen dient daarvan terstond aangifte te
worden gedaan bij de politie en/of bij reisschade bij de daarvoor in aanmerking komende instanties, zoals
reisleiding of hoteleigenaar.

1.7

Rechten

De teksten van deze is een samenvatting van de verzekeringsmogelijkheden en kan derhalve niet als volledig
worden beschouwd. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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2

MUZIEKINSTRUMENTEN-/UNIFORMENVERZEKERING

2.1

Verzekeringnemer

De bij KBZON aangesloten vereniging.

2.2

Verzekerd bedrag en object

De muziekinstrumenten en eventuele geluidsinstallatie en/of uniformen volgende de door de vereniging
opgegeven specificatie, waarvan een voorbeeld hierbij gaat. De vereniging stelt zelf het verzekerde bedrag per
soort instrument vast, als ook van de te verzekeren uniformen en hoofddeksels. De som van de diverse te
verzekeren instrumenten/uniformen geeft het door u te verzekeren bedrag.
Per vereniging is het totaal verzekerde bedrag gemaximeerd tot EUR 200.000,- Per voorwerp geldt een
maximum van EUR 9.100,-. De vereniging bepaalt zelf welke voorwerpen wel of niet verzekerd worden.

2.3

Omvang van de dekking

Alle schade aan de verzekerde voorwerpen, die door onverschillig welke oorzaak verloren gaan, vermist geraken
of beschadigd worden.

2.4

Uitsluitingen

Niet vergoed wordt schade o.a. ontstaan:
▪
tijdens reparatie, reiniging of bewerking;
▪

door opzet van de eigenaar;

▪

door enig geleidelijk inwerkende invloed, zoals mot en ander ongedierte;

▪

aan trommelvellen, balgen, haren, snaren, rietjes, alsmede schade ontstaan door krassen en schrammen;

▪

aan elektrische instrumenten ten gevolge van kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning, zelfverhitting,
stroomlekken e.d., tenzij hierdoor brand of explosie ontstaat.

Tevens worden niet vergoed de kosten van reiniging van uniformen indien de vervuiling is ontstaan door/tijdens
normaal gebruik.

2.5

Jaarpremie

Muziekinstrumenten en uniformen
Geluidsinstallaties

2.6

5,00 o/oo
9,00 o/oo

Eigen risico

Nihil

2.7

Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

2.8

Verzekeringsvoorwaarden

B050-10 Muziekinstrumenten en Uniformenverzekering
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3

ONGEVALLEN- EN REISVERZEKERING

3.1

Verzekeringnemer

▪

de bestuursleden

▪

de leden

▪

de vrijwilligers

van de verenigingen.

3.2
•
•
•
•
•

3.3

Verzekerde bedragen
€ 12.500,-€ 25.000,-€ 1.500,-€ 25.000,-€ 1.500,--

bij overlijden ten gevolge van een ongeval;
bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval;
als maximum per gebeurtenis voor medische kosten;
als maximum per gebeurtenis voor reishulpverlening
als maximum per gebeurtenis op reisbagage, waaronder maximum
€ 250,-- aan geld en/of geldswaardige papieren.

Omvang van de dekking

De verzekering is van kracht gedurende alle verenigingsactiviteiten zoals repetitie, optreden/uitvoering, bestuursen ledenvergadering etc. alsmede tijdens het komen en gaan van en naar huis via de kortste weg.

3.4

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. de gevolgen van
▪
opzet;
▪

gebruik van alcohol, genees- en genotmiddelen, anders dan op medisch voorschrift;

▪

schade, verlies of diefstal van voorwerpen welke verzekerd zijn of verzekerd kunnen worden onder de
muziekinstrumenten -/uniformenverzekering.

3.5

Begunstiging

In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettige erfgenamen; de overige uitkeringen zullen
geschieden aan de verzekerde zelf.

3.6

Jaarpremie

€ 0,74 per persoon.

3.7

Eigen risico

€ 25,00 per gebeurtenis bij schade onder reisbagage.

3.8

Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld.

3.9

Verzekeringsvoorwaarden

AIG Groep Plus Zakenreisverzekering 2010/01.
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4

INVENTARISVERZEKERING

4.1

Verzekeringnemer

Muziekverenigingen die zijn aangesloten bij de KBZON.

4.2

Verzekerd object

Bedrijfsuitrusting, inventaris en zaken zoals omschreven in het aanmeldingsformulier die zich bevinden in
clubgebouwen, van steen gebouwd met harde dakbedekking met nadrukkelijke uitsluiting van
muziekinstrumenten en uniformen.

4.3

Ligging

Nader binnen Nederland.

4.4

Verzekerde bedragen

Maximaal te verzekeren bedrag € 300.000,-. Hogere bedragen in overleg met verzekeraar.

4.5

Jaarpremie

De jaarpremie bedraagt 2,75‰ over het verzekerd bedrag met een minimumpremie van € 62,50.
Boven € 300.000,- premie nader in overleg met verzekeraar.
Glas dienende tot lichtdoorlating is meeverzekerd tegen 0,75 o/oo premietoeslag.

4.6

Eigen risico

Met betrekking tot de clausules:
BC051-035 Horeca
B021-049/1 Brandgevaarlijke werkzaamheden
B021-049/3 Elektrische installatie
geldt een eigen risico van 10% van het bruto te vergoeden schadebedrag met een minimum van € 2.500,- en een
maximum van € 5.000,-

4.7

Voorwaarden

BM050-02 Nederlandse beursvoorwaarden voor uitgebreide gevarenverzekering
(NBUG 2006)
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verlies of diefstal van zaken welke zijn verzekerd onder de muziek- en
uniformenverzekering van de dekking zijn uitgesloten.

Het KBZON Verzekeringspakket 01-2021

8

5

GEBOUWENVERZEKERING

5.1

Verzekeringnemer

De onder dit contract verzekerde verenigingen volgens de certificaten afgegeven door Aon Verzekeringen.

5.2

Verzekerd bedrag en object

EUR (nader op te geven) op het gebouw, exclusief de fundering, dienende tot verenigingsgebouw, van steen
gebouwd met harde dakbedekking.
Het verzekerde bedrag dient gelijk te zijn aan de herbouwwaarde, welke dient te worden vastgesteld onder
verantwoordelijkheid van verzekerde. Het verzekerde bedrag wordt geïndexeerd conform het indexcijfer voor
bouwkosten vastgesteld door het CBS.
Een mogelijkheid voor het vaststellen van de herbouwwaarde is een taxatie door een onpartijdig en beëdigd
deskundige. De kosten van taxatie komen voor rekening van verzekerde.

5.3

Omvang van de dekking

Verzekerd is o.a. de schade aan het gebouw ten gevolge van
▪
brand, ontploffing en blikseminslag;
▪

5.4

storm, water, aanrijding, inbraak op poging daartoe.

Uitsluitingen

Schade o.a. veroorzaakt door of ontstaan uit molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting,
alsmede overstroming en opzet.

5.5

Jaarpremie

Tot een verzekerd bedrag van EUR 340.335,- is de premie 0,15% over het verzekerd bedrag
Vanaf een verzekerd bedrag EUR 340.335,- is de premie 0,1% over het verzekerd bedrag

5.6

Uitbreiding

De mogelijkheid bestaat de verzekering uit te breiden met een dekking voor al het glas dienende tot
lichtdoorlating, met inbegrip van dubbel glas.
Glas dienende tot lichtdoorlating is meeverzekerd tegen 0,025% over het verzekerd bedrag.

5.7

Verzekeringsvoorwaarden

BM050-02 Nederlandse beursvoorwaarden voor uitgebreide gevaren (NBUG 2006)
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De onderstaande verzekeringen vallen niet onder de pakketpolis van de KBZON. Deze kunnen via een apart
aanvraagformulier afgesloten worden.

6

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

6.1

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Het Burgerlijk Wetboek stelt dat bestuurders van o.a. verenigingen op hun persoonlijke vermogen kunnen
worden aangesproken, indien er sprake is van vermogensschade aan derden door een fout van een van de
bestuurders. Deze persoonlijke aansprakelijkheid geldt voor alle bestuursleden, ongeacht welk bestuurslid de
fout heeft begaan. Dit betekent dat het privévermogen van alle of een van de bestuursleden kan worden
aangesproken. De onderhavige verzekering dekt dit risico, ook als u als bestuurder ten onrechte wordt
aangesproken.

6.2

Verzekerden

▪

de huidige bestuurders en toezichthouders, evenals de tijdens de looptijd van de verzekering afgetreden of
toegetreden bestuurders;

▪

de rechtsopvolgers van de bestuurders in geval van overlijden;

▪

de rechtsopvolgers of wettelijke vertegenwoordigers van de bestuurders in geval van faillissement.

6.3

Verzekerd bedrag

EUR (nader op te geven) maximum per gebeurtenis ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico.

6.4

Omvang van de dekking

De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder of
toezichthouder voor door derden geleden schade, als gevolg van een fout.

6.5

Uitsluitingen

Uitgesloten is o.a. aansprakelijkheid door:
▪
de schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt;
▪

6.6

schade aan zaken of personen (hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de zuivere vermogensschade).

Jaarpremie

Verzekerd bedrag
Balanstotaal
Tot EUR
500.000,Tot EUR 1.000.000,Tot EUR 2.000.000,Tot EUR 3.000.000,Tot EUR 5.000.000,Tot EUR 10.000.000,-

6.7

EUR 250.000,:
:
:
:
:
:

EUR 145,67
EUR 153,33
EUR 168,67
EUR 214,67
EUR 237,67
EUR 314,33

EUR 500.000,-

EUR 1.000.000,-

EUR 196,67
EUR 214,67
EUR 222,33
EUR 283,67
EUR 306,67
EUR 398,67

EUR 286,97
EUR 296,67
EUR 306,67
EUR 375,67
EUR 421,67
EUR 536,67

Verzekeringsgebied

De verzekering is van kracht over de gehele wereld, met uitsluiting van USA en Canada.

6.8

Verzekeringsvoorwaarden

VA06-01 (AV) Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en
stichtingen.
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7

NON-APPEARANCE VERZEKERING

7.1

Dekking van de Non -appearance

De ziekengeldverzekering heeft een naamsverandering gekregen en heet de non-appearance. De dekking is
gelijk aan de ziekengeldverzekering.
De verzekering dekt het arbeidsongeschiktheidsrisico ten gevolge van ziekte of ongeval van de verzekerde.
Onder ongeval wordt verstaan een gebeurtenis waarbij de verzekerde plotseling en onafhankelijk van zijn wil
wordt getroffen door een van buiten komend onmiddellijk op hem inwerkend geweld, met als gevolg een
geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel.

Onder de dekking van de po lis is onder andere uitgesloten ziekte of ongeval veroorzaakt door of verband
houdende met “molest” (oorlogshandelingen, onlusten en dergelijke), atoomkernreacties en gebruik van alcohol,
genees-, bedwelmende-, verdovende-, en opwekkende middelen. De verzekering kan worden aangegaan voor
personen niet ouder dan 69 jaar.

7.2

Eigen risico

Het eigen risico is 1 optreden/repetitie.

7.3

Aanvang en einde van de verzekering

Een vereniging kan haar dirigent/instructeur per de eerste van een nog niet aangevangen maand aanmelden.
Per 1 januari van ieder jaar wordt de verzekering automatisch met 1 jaar verlengd, behalve wanneer tenminste
één maand voor het einde van een verzekeringsjaar de dekking is opgezegd.
Bij vervanging van een dirigent of instructeur wordt de verzekering op de nieuwe functionaris overgeschreven,
zodat voor het lop ende verzekeringsjaar geen premie meer verschuldigd is. Indien géén nieuwe dirigent of
instructeur wordt aangemeld kan géén premierestitutie verleend worden.

7.4

Premie

VERZEKERD BEDRAG
€ 25,-€ 30,-€ 35,-€ 45,-€ 60,-€ 70,-€ 80,-€ 90,-€ 115,-€ 125,-€ 140,--

7.5

JAARPREMIE
€ 42,€ 50,40
€ 63,€ 84,€ 105,€ 131,25
€ 154,35
€ 178,50
€ 202,65
€ 215,25
€ 239,40

Aanmelding

Deze geschiedt door het indienen van een aanvraagformulier bij Aon Verzekeringen. Vervanging van een
dirigent of instructeur kunt u met een nieuw aanvraagformulier doorgeven.

7.6

Certificaten

Als bewijs van een verzekering zal een certificaat worden opgemaakt, dat aan de betreffende vereniging zal
worden toegezonden.
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7.7

Schaderegeling

Het schade-aanmeldingsformulier dient door de vereniging rechtstreeks te worden gemaild aan:
Ondernemingen.team2@aon.nl
Subject: Schade-aanmeldingsformulier evenementenverzekering KBZON
Zodra verzekerde weer arbeidsgeschikt is dient een schade-afmeldformulier aan Aon Verzekeringen te worden
verzonden.
Aan de hand van beide formulieren zal de uitkering, na goedkeuring door Aon Verzeker ingen rechtstreeks aan
de vereniging worden uitbetaald.

7.8

Verzekerd gebied

Het verzekeringsgebied is geheel Europa.

7.9

Verzekeringsvoorwaarden

Evenementenverzekering Tijdelijk EVM 200.0718
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8

PREMIETABEL

In onderstaande tabel vindt u de premies nogmaals zoals deze bij de diverse rubrieken zijn vermeld.
Soort verzekering

Jaarpremie

Muziekinstrumenten -/uniformenverzekering
Muziekinstrumenten
Uniformen
Geluidsinstallaties

5,00 o/oo
5,00 o/oo
9,00 o/oo

Reis- en ongevallenverzekering

€ 0,74 per persoon

Inventarisverzekering

2,75‰ over het verzekerd bedrag
(minimumpremie € 62,50)

Boven € 300.000,- premie nader in overleg met verzekeraar.
Glas dienende tot lichtdoorlating is meeverzekerd tegen
Gebouwenverzekerin g

0,75 o/oo premietoeslag.
0,15 % tot een verzekerd
bedrag van EUR 340.335,0,1% vanaf een verzekerd
bedrag van EUR 340.335,-

Evenementenverzekering

op aanvraag.

Verzekerd bedrag
€ 25,-€ 30,-€ 35,-€ 45,-€ 60,-€ 70,-€ 80,-€ 90,-€ 115,-€ 125,-€ 140,--

€ 42,€ 50,40
€ 63,€ 84,€ 105,€ 131,25
€ 154,35
€ 178,50
€ 202,65
€ 215,25
€ 239,40

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Verzekerd bedrag
Balanstotaal
Tot EUR
500.000,Tot EUR 1.000.000,Tot EUR 2.000.000,Tot EUR 3.000.000,Tot EUR 5.000.000,Tot EUR 10.000.000,-

EUR 250.000,:
:
:
:
:
:

EUR 145,67
EUR 153,33
EUR 168,67
EUR 214,67
EUR 237,67
EUR 314,33
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EUR 500.000,EUR 196,67
EUR 214,67
EUR 222,33
EUR 283,67
EUR 306,67
EUR 398,67

EUR 1.000.000,EUR 286,97
EUR 296,67
EUR 306,67
EUR 375,67
EUR 421,67
EUR 536,67
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