Collectieve Evenementenverzekering KNHS
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende disciplines:
-

dressuur
springen
eventing (samengestelde wedstrijd: cross, dressuur en springen)
(m)endurance (lange afstand rit)
aangespannen (showrit met paard en wagen)

Een evenementenverzekering kan een aantal dekkingen bevatten:
Aansprakelijkheid
De basispremie hiervoor is € 150,00 aangevuld met een bedrag per deelnemer waarvan
de premie afhankelijk is van de discipline:
dressuur
springen
eventing
(m)endurance
aangespannen

€
€
€
€
€

0,35
0,40
0,50
0,45
0,35

Bovenstaande premies horen bij een verzekerd bedrag van € 2.500.000,00 en een eigen
risico van € 500,00 voor zaakschade.
Deze aansprakelijkheidsdekking kan vervallen als de vereniging de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering van de KNHS heeft.
Materiaaldekking
De zaken die voor rekening en risico van de vereniging bij een evenement worden
gebruikt.
Er zijn twee dekkingen:
-

Dekking A: Brand/Storm
Dekking C: Alle van buitenkomende onheilen [incl. diefstal na braak]

Premies:
Verzekeringsperiode [max. 7 dagen]

Premiepromillage

Dekking A

2,00 ‰

Dekking C

3,00 ‰

Bij dekking C nemen wij de volgende clausule op: “Deze verzekering geschiedt op
voorwaarde dat er dag en nacht bewaking aanwezig is”. Bij permanente bewaking kan de
volgende clausule worden opgenomen: “Onder deze dekking is tevens begrepen het
risico van diefstal na beroving als gevolg van geweldpleging tegen personen.
Er geldt een eigen risico van € 250,- en het maximale verzekerde bedrag is € 250.000,Ongevallendekking
Naar keuze voor alleen vrijwilligers of voor zowel vrijwilligers als deelnemers. Verzekerd
bedrag A (overlijden) € 5.000,00 – verzekerd bedrag B (blijvende invaliditeit) €
25.000,00.
Het tarief voor de ongevallendekking is in twee klassen in te delen: Klasse 1:
organisatoren/vrijwilligers en Klasse 2 deelnemers.
Premie per persoon per dag
Klasse 1 organisatie/vrijwilliger

€ 0,25

Klasse 2 discipline dressuur

€ 0,50

Klasse 2 discipline springen

€ 0,75

Klasse 2 discipline eventing

€ 1,00

Klasse 2 discipline m/endurance

€ 0,75

Klasse 2 discipline aangespannen € 0,50

Onkostendekking
Als gevolg van "een van de wil van verzekeringnemer onafhankelijke omstandigheid” is
onder een onkostendekking verzekerd :
-

De gemaakte/verschuldigde kosten en de kosten van het afgelasten;
De kosten van het ongedaan maken van de voorbereidingen, of kosten van uitstel
of onderbreking;
De extra kosten om het evenement later te laten plaatsvinden.

De kosten worden vergoed tot maximaal de verzekerde som, eventuele inkomsten
worden in mindering gebracht. Het maximale te verzekeren bedrag is € 25.000,Deze dekking is uit te breiden met het risico van:
-

Overlijden van een lid van de vereniging een week voorafgaand aan het
evenement;
Afkeuring van het terrein door een technisch gedelegeerde van de bond waarbij
sprake moet zijn van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van mens en dier.
Hierbij geldt, dat het terrein bij aanvraag van de verzekering geschikt is voor het
te organiseren evenement en dat de dekking 14 dagen voor aanvang van het
evenement aangevraagd is. Er mag geen sprake zijn van internationale
wedstrijden zijn en/of meer dan 400 deelnemers.

Naast een aantal genoemde uitsluitingen in de polis is uitgesloten van dekking het niet
doorgaan van een evenement in verband met een vervoersverbod, en dergelijke, van
dieren.
Percentage van het
verzekerde bedrag.
1,00 %

Basisdekking
Uitbreiding afkeuring van het
1,75 %
terrein.
Uitbreiding overlijden van een lid
0,50 %
van de vereniging.

De minimumpremie voor deze polis bedraagt € 150,00. Indien de aansprakelijkheidsdekking via de KNHS bij Interpolis loopt wordt de minimumpremie € 100,00.
Vraag altijd even naar de meest actuele dekkingen en mogelijkheden.
Is er interesse in een evenementenverzekering neem dan contact met ons op:


Janine van Deursen - van der Linden, 088 343 47 76, janine.van.deursen@meeus.com



Monique van der Zee, 088 343 47 85, m.vander.zee@meeus.com

Of via email: knhs@meeus.com

Gegevens van de vereniging:
Naam

:……………………………………………………………………………

Postadres

:……………………………………………………………………………

Postcode

:…………………………………………………………………………..

Plaats

:…………………………………………………………………………..

Lidmaatschapsnummer KNHS

:…………………………………………………………………………..

Contactpersoon

:…………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

:…………………………………………………………………………..

E-mailadres

:…………………………………………………………………………..

