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POLISBLAD

SOORT VERZEKERING  VOS/ABB Pakketpolis

POLISNUMMER  VOS/ABB9960  (3004700-80001)

VERZEKERINGNEMER  Stichting SOVON N-H-N

DATUM WIJZIGING  1 januari 2017

REDEN AFGIFTE  Prolongatie

  Dit polisblad vervangt eerder afgegeven polisbladen

LOOPTIJD CONTRACT  Van 1 januari 2004 tot 1 januari 2018

  en verder telkens stilzwijgend 12 maanden doorlopend

CLAUSULE(S)  Prioriteitenbepaling

  A981-015 Herz.Tarief/Voorw.Pakket

  A021-023 Van toepassing zijnde vw.

  A051-001 Betalingsverkeer

  A031-498/1 Terrorisme NHT (verkort)

  A031-499/8 Terrorisme uitsluiting

  A071-004 Vervangende polis

  A071-009 Oversluiting

  A091-029/2 Verjaring

  AV078 Premieberekening onderwijs

  A091-028/1 Opzegging verzekering

  Zie tevens polisvolgblad d.d. ^

 

VERZEKERING  sub 2004 SVI Plus

VERZEKERDEN  Conform polisvoorwaarden

AANTAL LEERKRACHTEN 795

VERZEKERDE SOM  EUR 2.500.000,00

VOORWAARDEN  VMQ160-04 SVI-Plus

AANVULLENDE

VOORWAARDEN  In afwijking op artikel 3.2 sub c van de algemene

  voorwaarden is er geen maximum vergoeding in jaren van

  toepassing op bonus/malus- c.q. no-claimverlies. Er geldt

  wel een maximum van EUR 2.000,00 per gebeurtenis per claim.
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Datum:  27 januari 2017  Bladnr: 2

Polisnr: VOS/ABB9960

t.n.v.:  Stichting SOVON N-H-N

  te ALKMAAR

VERZEKERING  sub 4001 Doorlopende reis

VERZEKERDE(N)  Verzekeringnemer;

  Ouder- en medezeggenschapsraad, activiteitencommissie;

  Leerlingen en hun begeleiders.

AANTAL LEERLINGEN  6622

VERZEKERDE DEKKINGEN Basisdekking

  Geneeskundige kosten: Ja

  Annuleringskosten  : Ja

  Verzekerd bedrag  : EUR 10.000,00

  Ongevallen  : Ja

VERZEKERDE BEDRAGEN  Voor de verzekerde bedragen zie clausule AV03 Dekkings-

  overzicht Onderwijsinstellingen.

VERZEKERINGSGEBIED  Wereld

DEKKING  De verzekering is van kracht tijdens:

  - school- en groepsreizen, tijdens excursies en

  uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de

  leerlingen onder toezicht staan van de door de school

  daartoe aangewezen personen.

  - reizen in verband met door de school georganiseerde

  stages.

  - excursies/uittapjes van personeelsleden.

MAXIMUM  De aansprakelijkheid van verzekeraar is per enig vervoer-

  middel gelimiteerd tot EUR 2.000.000,00.

  Indien dit bedrag zou worden overschreden, worden de

  uitkeringen per persoon naar evenredigheid van de

  verzekerde bedragen verminderd, tenzij voor aanvang van

  de reis anders met verzekeraar is overeengekomen.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN Alg.voorw.doorl.verz. 340.20 01-11

  Alg.voorw.doorl.reis 340.20 01-11

  Bijz.voorw.Bagage 340.20 01-11

  Bijz.vrw.(winter)sport 340.20 01-11

  Bijz.voorw.aanspr. 344-201 05-12

  Bijz.voorw. Annulering 340.20 01-11

  Bijz.Voorw. ongevallen 340.20.01-11

  CLAUSULE(S)  AV03 Dekkingsoverzicht Onderwijs

  AV04 Groeps-en individ.annulering

  AV05 Negatief reisadvies

 

VERZEKERING  sub 6003 Aansprakelijkheid

VERZEKERDEN  Conform polisvoorwaarden en clausule VX051-001/10

AANTAL LEERLINGEN  6622

VERZEKERDE BEDRAGEN  EUR 5.000.000,00 als maximum per aanspraak

  met een maximum van EUR 10.000.000,00
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  per verzekeringsjaar voor alle

  rubrieken tezamen.

  EUR  100.000,00 als maximum per aanspraak als onderdeel

  van het algemeen verzekerd bedrag tot

  vergoeding van schade aan zaken onder

  opzicht, als nader omschreven in de

  polisvoorwaarden en de clausules

  VC021-005/1 en VC021-006/1;

  met een maximum van EUR 200.000,00

  per verzekeringsjaar.

  EUR  5.000,00 als maximum per aanspraak als onderdeel

  van het algemeen verzekerd bedrag tot

  vergoeding van schade aan eigendommen

  van ondergeschikten als nader

  omschreven in clausule VX131-004;

  met een maximum van EUR 25.000,00

  per verzekeringsjaar.

  EUR  50.000,00 als maximum per aanspraak als

  onderdeel van het algemeen verzekerd

  bedrag als gevolg van een door de

  stagiair(e) toegebrachte schade

  zoals nader omschreven in clausule

  VX131-006 Gebruik van motorrijtuigen

  tijdens stages c.q leerwerktrajecten;

  met een maximum van EUR 100.000,00

  per verzekeringsjaar.

  EUR  500.000,00 als maximum per aanspraak als

  onderdeel van het algemeen verzekerd

  bedrag voor vermogensschade zoals

  nader omschreven in clausule

  VX131-001;

  met een maximum van EUR 1.000.000,00

  per verzekeringsjaar.

  EUR  100.000,00 als maximum per aanspraak als

  onderdeel van het verzekerd bedrag

  voor Stages in de Verenigde Staten

  van Amerika en Canada zoals nader

  omschreven in clausule VX131-002;

  met een maximum van EUR 500.000,00

  per verzekeringsjaar.

RETROACTIEVE DATUM  Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit  0

  handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor  0

  01-01-2000

  0

EIGEN RISICO  Per aanspraak pers.ondergeschikten EUR  5.000,00

  Per aanspraak voor overige schade  EUR  100,00

  Per aanspr.conform claus.VX131-002 EUR  5.000,00
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  te ALKMAAR

VERZEKERINGSGEBIED  Gehele wereld excl USA en Canada

VOORWAARDEN  VC050-07 AVB Claims made

CLAUSULE(S)  VX051-001/10 Andere verzekerden

  VC021-004 Aanv opzichtdek tentoonst

  VC021-005/1 Opzicht onroerende zkn.

  VC021-006/1 Opzicht roerende zaken

  VC021-007/1 Vrijwaringsbedingen

  VC021-008 Activiteiten (Onderwijs)

  VC021-014 Bezoekers

  VC021-047/6 Asbestuitsluiting

  VC021-113 Oversluiting/beëindiging

  VC021-119 Omstandigheid

  VX131-001 Zuivere vermogensschade

  VX131-002 Recht van de USA/Canada

  VX131-003 Seksuele gedragingen

  VX131-004 Eigendommen ondergesch.

  VX131-005 Aanv.dekk.leerl./leraren

  VX131-006 Gebruik motorrijtuigen

  VX091-174 Goed werkgeverschap

  AV074/1 Medische handelingen

  AV095 Dienstreizen

  A091-029/1 Verjaring

 

VERZEKERING  sub 6004 Bestuurdersaansprakelijkheid

VERZEKERDEN  Conform polisvoorwaarden

AANTAL LEERLINGEN  6622

VERZEKERDE SOM  Maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar

  voor alle bij het schoolbestuur aangesloten

  scholen samen  EUR  1.250.000,00

VOORWAARDEN  BTZ2014

 

VERZEKERING  sub 11001 Collectieve ongevallen

VERZEKERDE(N)  Groep 1

  Personeel dat een vast dienstverband heeft met

  verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de

  salarisadministratie van verzekeringnemer.

  Groep 2

  Leerlingen die onderwijs volgen bij verzekeringnemer en

  als zodanig voorkomen in de daartoe bestemde

  administratie.

  Groep 3

  Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen

  welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school

  verband houdende activiteiten deelnemen.
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AANTAL LEERLINGEN  6.622

DEKKING  - Voor Groep 1 is een 24-uurs dekking van toepassing.

  - Voor Groep 2 is de dekking van kracht gedurende de

  tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten

  en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks

  gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk

  van huis of school naar een andere door de

  schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven

  plaats en terug.

  - Voor Groep 3 is een beperkte dekking van toepassing.

  Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht voor

  leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden alsmede

  gedurende het rechtstreeks gaan van en komen naar de

  stageplaats voor zover zij niet al zijn verzekerd onder

  Groep 2.

VERZEKERDE BEDRAGEN A In geval van overlijden ten gevolge

PER PERSOON  van een ongeval  EUR  12.500,00

  B In geval van blijvende invaliditeit ten

  gevolge van een ongeval maximaal  EUR  50.000,00

MAXIMUM  De maximale uitkering is beperkt tot EUR 5.000.000,00 per

  gebeurtenis, ongeacht het aantal onder deze polis

  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.

VERZEKERINGSGEBIED  Wereld

  De Ongevallenverzekering heeft voor de diverse scholen  J

  diverse ingangsdata, voor de exacte ingangsdata wordt  J

  verwezen naar een opgave bij Aon in het bezit.  J

VERZEKERINGSVOORWAARDEN CO2010 Collectieve ongevallen

CLAUSULE(S)  CLS315/1 Aanv. uitkering Groep 1

  CLS315/2 Aanv. uitkering Groep 2

  AV05 Medische kosten (secundair)

  AV15 Aanv. uitsluitingen Groep 3

 

PREMIEVERVALDATUM  Op 1 januari 2018 en vervolgens steeds na 12 maand(en)

TERMIJNPREMIE  Excl. kosten en assurantiebelasting  EUR 19.471,40

Aldus gedaan te goeder trouw te NOORDWIJK, 27 januari 2017
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  te ALKMAAR

Verzekeraars :

Voor Elektronica, Huurdersbelang,

Gebouwen en Inventaris (indien meeverzekerd):

Amlin Insurance SE  100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor SVI Plus (indien meeverzekerd):

AIG Europe Ltd. Netherlands 

100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor Doorlopende reis en annulering (indien meeverzekerd):

Europeesche Verzekeringen

als handelsnaam van ASR Schadeverzekering N.V.  100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor Bestuurdersaansprakelijkheid (indien meeverzekerd):

Zurich Insurance plc, Netherlands branche 

100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor Bedrijfsaansprakelijkheid (indien meeverzekerd):

Markel International Insurance Company Ltd. 

100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor Rechtsbijstand (indien meeverzekerd):

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 



100%

Gevolmachtigde Jacobs & Brom B.V.

Voor Ongevallen (indien meeverzekerd):

Gothaer Allgemeine Versicherung A.G.  7,00%

Achmea Schadeverzekeringen N.V., h.o.d.n. Avéro Achmea  6,50%

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.  3,50%

ACE European Group Limited  2,50%

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.  19,50%

Europeesche Verzekeringen, handelsnaam

van ASR Schadeverzekeringen  N.V.  3,50%

ASR  Schadeverzekering N.V.  7,50%
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  te ALKMAAR

Generali schadeverzekering maatschappij  6,50%

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.  12,50%

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering  6,00%

REAAL Schadeverzekeringen N.V.  15,00%

MS Amlin Insurance SE 

10,00%

W.A. Hienfeld B.V. die optreedt als gevolmachtigd agent namens

- en voor rekening en risico van - verzekeraar(s).



00010 3004700  VOS/ABB9960  FOSSEBAA POL_V

A203  80001

PPVOS_4

Datum:  27 januari 2017  Bladnr: 8

Polisnr: VOS/ABB9960
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PRIORITEITENBEPALING

Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de hiervoor

van toepassing verklaarde voorwaarden gelden de volgende voorrangsregels:

- clausules gaan vóór verzekeringsvoorwaarden;

- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan vóór verzekeringsvoorwaarden en

  clausules.

Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde worden niet ten nadele

van de verzekerde uitgelegd.

A981-015 HERZIENING VAN TARIEVEN EN/OF VOORWAARDEN (PAKKETPOLIS)

In aanvulling op hetgeen daaromtrent in de verzekeringsvoorwaarden van de

verschillende onderdelen van deze pakketpolis is bepaald geldt het volgende:

Het recht van verzekeringnemer om herziening van tarieven en/of voorwaarden

te weigeren is beperkt tot dat onderdeel of die onderdelen van deze

pakketpolis ten aanzien waarvan die herziening wordt aangekondigd.

De overige onderdelen van de polis blijven van kracht.

A021-023 VAN TOEPASSING ZIJNDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Waar in deze polis wordt verwezen naar verzekeringsvoorwaarden wordt

daarmee bedoeld de op het polisblad van toepassing verklaarde

verzekeringsvoorwaarden.

A 051-001  BETALINGSVERKEER

1  Premies en overige verschuldigde bedragen

1.1  Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de

  verschuldigde premies en overige verschuldigde bedragen (hierna te

  samen te noemen: premies) als eigen schuld verbonden en wordt deswege

  in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies.

1.2  Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen.

  Ingeval de verzekering via een tweede tussenpersoon is gesloten en de

  verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is de verzekeringnemer door

  deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer de tweede

  tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen.

1.3  De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor

  zover hij de premies aan Aon heeft voldaan.

1.4  De in lid 1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies

  als eigen schuld bestaat niet ten aanzien van de premies die de

  verzekeringnemer verschuldigd wordt na het moment waarop Aon aan de

  verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de

  verzekeringnemer heeft opgezegd.

2  Schadepenningen en premierestituties

2.1  Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door

  verzekeraars verschuldigde schadepenningen en premierestituties.

2.2  Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de
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  rechthebbende(n) afdragen; ter zake van deze afdracht is Aon tot niet

  meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat resteert na

  verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde

  van het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare

  vorderingen uit hoofde van welke verzekering ook. Deze verrekening

  vindt van rechtswege plaats.

2.3  Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende zijn

  gekweten, zodra de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn

  ontvangen, respectievelijk met hem zal zijn verrekend in

  overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Aon bestaande

  regeling.

2.4  Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en

  Aon in gebreke blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen,

  kunnen verzekeraars de schadepenningen en premierestituties van Aon

  terugvorderen indien zij tot hernieuwde betaling worden aangesproken

  door de rechthebbende.

2.5  Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en

  premierestituties heeft doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar

  deze laatste in gebreke blijft voor doorbetaling zorg te dragen, zal

  Aon de schadepenningen en premierestituties van de tweede

  tussenpersoon kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de

  rechthebbende wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de

  verzekeraars die schadepenningen en premierestituties van Aon

  terugvorderen, zoals in dit lid voorzien.

3  Betaling en krediet

  Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de

  verschuldigde premies aan Aon zal deze verzekering slechts van kracht

  zijn voor de termijn waarvoor de premies aan Aon zijn betaald c.q.

  voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet heeft verleend.

  Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet

  te hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.

4  Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling

  Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon

  onherroepelijk om verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit

  hoofde van deze verzekering te ontslaan, indien de verzekeringnemer of

  de tweede tussenpersoon, ingeval deze verzekering via deze tweede

  tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies aan Aon te

  voldoen. Aon zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder

  verzekeringnemer van te voren van haar voornemen in kennis te hebben

  gesteld.

5  Verruiming begrip verzekeringnemer

  Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd

  wordt die ander voor de toepassing van lid 1 t/m 4 mede als

  verzekeringnemer beschouwd.
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NB  Waar in deze clausule het woord "Aon" wordt gebruikt, wordt daarmee

  bedoeld het onderdeel van Aon Nederland dat heeft bemiddeld bij de

  totstandkoming van de verzekering.

A 031-498/1 SAMENVATTING NHT-TERRORISMEDEKKING (versie 1 januari 2007)

Het clausuleblad "Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekering-

maatschappij voor Terrorismeschaden N.V." (hierna: NHT-dekking) is van

toepassing indien en voor zover de betrokken verzekeraars aangesloten zijn

bij de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Op verzoek verstrekt Aon een exemplaar van dit clausuleblad. De tekst ervan

kan ook via de website www.terrorismeverzekerd.nl worden geraadpleegd.

Hierna volgt een samenvatting van de NHT-dekking. In geval van discussie

over deze samenvatting gaat het clausuleblad "Terrorismedekking bij de

Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V." voor.

1  Omvang van de NHT-dekking

  Indien en voor zover, met inachtneming van onderstaande begrips-

  omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden,

  dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of

  indirect) verband houdt met terrorisme, kwaadwillige besmetting of

  preventieve maatregelen dan wel handelingen of gedragingen ter voor-

  bereiding hiervan (hierna aangeduid met "terrorismerisico"), geldt

  voor de in Nederland gelegen risico's (vastgesteld op basis van

  artikel 1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op

  het financieel toezicht) die zijn ondergebracht bij verzekeraars die

  zijn aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor

  Terrorismeschaden N.V. (NHT) het gestelde in de leden 2 en 3.

2  Begripsomschrijvingen

2.1 Terrorisme

  Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan in de vorm van een

  aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende

  aanslagen, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks is beraamd

  en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze

  en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

2.2 Kwaadwillige besmetting

  Het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die letsel en/of

  aantasting van de gezondheid of dood tot gevolg kunnen hebben, en/of

  schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische

  belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen)

  verspreiden is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde

  politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.
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2.3 Preventieve maatregelen

  Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maat-

  regelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of

  kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft

  verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.

3  Bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade

3.1 Beperkte schadevergoeding

  De uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar

  ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering is beperkt

  tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar overeenkomstig het

  van toepassing zijnde Protocol Afwikkeling Claims ontvangt van de NHT.

  De NHT beslist of de ingediende aanspraak kan worden aangemerkt als

  een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico. Eerst nadat

  de NHT dit besluit heeft genomen en heeft meegedeeld welk bedrag zal

  worden uitgekeerd, kan verzekerde hierop aanspraak maken.

3.2 Maximale uitkering per locatie

  Als de verzekering betrekking heeft op schade aan onroerende zaken en/of

  de inhoud daarvan, dan wel op de daaruit voortvloeiende schade, geldt

  dat door de NHT per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar

  maximaal 75 miljoen euro zal worden uitgekeerd, tezamen, ongeacht het

  aantal afgegeven polissen.

Voor toepassing hiervan geldt dat rechtspersonen en vennootschappen die zijn

verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk

Wetboek, tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer.

Onder verzekerde locatie worden in dit verband verstaan alle op het risico-

adres aanwezige verzekerde objecten van verzekeringnemer, alsmede de

daarbuiten gelegen door hem verzekerde objecten die op minder dan 50 meter

afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risico-

adres is gelegen.

A031-499/8 TERRORISME-UITSLUITING (versie 1 januari 2007)

1 Toepasselijkheid uitsluiting

De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor

zover:

- er sprake is van andere dan in Nederland gelegen

risico's, vastgesteld op basis van artikel 1:1 onder

"staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het

financieel toezicht, en/of

- de verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die

niet zijn aangesloten bij de Nederlandse

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

N.V., zoals aangegeven op het polisblad.
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2 Uitsluiting

De verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een

gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve

maatregelen,

- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van

terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve

maatregelen.

3 Begripsomschrijvingen

3.1 Terrorisme

Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten

het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op

het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de

vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met

elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel

en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood

tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel

anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij

aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in

enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd

met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of

ideologische doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting

Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38

van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van

molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen

die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische,

radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting

van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend,

bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan

zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische

belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het

(doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch

verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om

bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische

doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen

Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden

getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar

van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden

of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de

gevolgen daarvan te beperken.
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A 071-004 VERVANGENDE POLIS

Deze polis is een vervanging van de eerder afgegeven polis onder hetzelfde

polisnummer.

Verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de

voortzetting te beroepen op onder meer artikel 251 WvK (voor zover van

toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928 BW. Voor zover

echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraars hier een

beroep op hebben/hadden gaat dat recht onverminderd op de huidige

verzekeraars over.

A071-009 OVERSLUITING

Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een

verzekeraar geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten

naar een andere verzekeraar, dan participeert de overnemende verzekeraar op

basis van dezelfde voorwaarden, afspraken, rechten en plichten zoals deze

van toepassing waren tot het moment van oversluiting, tenzij met de

overnemende verzekeraar bij de oversluiting uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten

aanzien van de oversluiting te beroepen op onder meer art. 251 WvK

(voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van art. 7:928 BW.

Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken

verzekeraars hier een beroep op hebben/hadden, gaat dat recht onverminderd

op de overnemende verzekeraars over.

A 091-029/2 VERJARING

Met ingang van 1 juli 2010 of - indien deze datum later ligt - met ingang

van de ingangsdatum van de onderhavige verzekering geldt het volgende.

1 Terzake van aansprakelijkheidsschade wordt onder onderhandelingen zoals

  bedoeld in artikel 7:942 lid 3 BW tevens verstaan de schademelding

  en iedere andere schriftelijke mededeling, waarbij op uitkering aanspraak

  wordt gemaakt.

2 Met inachtneming van het overgangsrecht terzake van artikel 7:942 BW

  wordt het bepaalde in de verzekeringsvoorwaarden over verjaring na

  afwijzing van schade geacht te zijn doorgehaald.

AV078 PREMIEBEREKENING ONDERWIJSINSTELLINGEN

Daar waar de premie per leerling/werknemer wordt aangegeven zal jaarlijks

per premievervaldatum een opgave van het aantal leerlingen respectievelijk

werknemers voor het lopende schooljaar dienen te worden gedaan, op grond

waarvan de jaarpremie zal worden berekend. Naverrekening over het

afgelopen verzekeringsjaar zal niet plaatsvinden.
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A091-028/1 OPZEGGING VERZEKERING

In afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden is bepaald, heeft

verzekeringnemer het recht om na de eerste contractsverlenging de

verzekering op ieder tijdstip schriftelijk op te zeggen met inachtneming

van een opzegtermijn van één maand.

A 111-031 BEPALING INZAKE UITSLUITINGEN IN VERBAND MET SANCTIES -

  maart 2014

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden

krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet-

en regelgeving uit hoofde waarvan het de verzekeraar verboden is om

krachtens deze verzekering dekking te bieden of een schadeloosstelling uit

te keren.

AV03 Dekkingsoverzicht Onderwijsinstellingen

In afwijking op de in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden vermelde

dekkingen zijn voor onderwijsinstellingen de onderstaande dekkingen van

kracht

Personenhulpverlening  kostprijs

Telecommunicatiekosten  EUR  150,-

Buitengewone kosten

alleen indien gemaakt door/met toestemming SOS International

- extra reis-/vervoerskosten  kostprijs

- extra verblijfskosten, per verzekerde per dag  EUR  100,-

- reiskosten ziekenhuisbezoek  EUR  250,-

- verzendkosten medicijnen e.d.  kostprijs

- kosten van opsporing, redding of berging  kostprijs

- schade vakantieverblijf  EUR  500,-

  (alleen als de schade hoger is dan EUR 50,-)

Bagage en reisdocumenten

totaal:

- per verzekerde leerling en per begeleider  EUR  5.000,-

- eigendommen school, medezeggenschapsraad en

  activiteitencommissie  EUR  1.500,-

  waarvan ten hoogste voor:

- beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software)

  per polis per reis  EUR  1.500,-

- telecommunicatieapparatuur  EUR  300,-

- sieraden en horloges  EUR  500,-

- per (zonne)bril/set contactlenzen  EUR  500,-

- opblaasbare boot, zeilplank, kano, fiets, skibox
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  (inclusief aan- en toebehoren)  EUR  500,-

- kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen  EUR  500,-

- beeld en geluidsdragers  EUR  300,-

- op schoolreis meegenomen geschenken, per polis per reis  EUR  500,-

- tijdens de schoolreis aangeschafte voorwerpen  EUR  500,-

- reisdocumenten  kostprijs

- eigen risico per polis per verzekerde  nihil

Aansprakelijkheid

Combinatie 1  EUR 250.000,- verzekerd bedrag per aanspraak

  EUR 500.000,- verzekerd bedrag per gebeurtenis

(Winter)Sport

Conform Bijzondere Voorwaarden (winter)Sport

Ongevallen (optioneel)

Bij overlijden  EUR  10.000,-

Bij algehele blijvende invaliditeit  EUR  40.000,-

Zonder hem (meer) rijden op een motorrijwiel

met cilinderinhoud van 50cc of meer  EUR  5.000,-

Geneeskundige kosten (optioneel)

- gemaakt buiten Nederland  kostprijs

- gemaakt in Nederland  EUR  1.000,-

- tandheelkundige kosten  EUR  350,-

Annulering (optioneel)

Optie 1 verzekerde reissom EUR 10.000,00

Optie 2 verzekerde reissom EUR 20.000,00

Optie 3 verzekerde reissom EUR 30.000,00

Rechtsbijstand, Hulp en Huur Vervoermiddel, Extra sportuitrusting,

recreatiedekking en SOS Personal service zijn niet verzekerd.

AV04 GROEPS- EN INDIVIDUELE ANNULERING

In afwijking van de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat uitkering wordt

verleend indien de

reservering(en) moet(en) worden geannuleerd, dan wel het verblijf voor de

gehele groep voortijdig moet worden afgebroken ten gevolge van:

1. In afwijking van de Algemene Voorwaarden wordt bepaald dat alleen

  uitkering verleend indien de reservering(en) moet(en) worden geannuleerd,

  dan wel het verblijf voor de gehele groep of de individuele deelnemer

  voortijdig moet worden afgebroken ten gevolge van: overlijden, ernstige

  ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer, indien deze

  gebeurtenis zich voordoet binnen een periode van 2 maanden voor de
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  ingangsdatum van het verblijf, dan wel tijdens het verblijf;

2. Faillissement van de groep;

3. Uitvallen van de gehuurde accommodatie door brand, ontploffing,

  blikseminslag of storm (echter niet voor tenten).

Naast bovenstaande mag een individuele deelnemer van de groep ook annuleren

(lees deelannulering) bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door

een ongeval van een familielid in de eerste of tweede graad.

AV05 NEGATIEF REISADVIES

In afwijking van de Bijzondere Voorwaarden Annulering is het negatief

reisadvies (code rood afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

en clausule AV04 "Groeps- en individuele annulering" van toepassing is.

Annuleren op basis van het negatief reisadvies is uitsluitend voor aanvang

van de reis verzekerd indien bij het boeken van de reis het negatief

reisadvies nog niet van kracht was of bekend was. Er moet dus te allen tijde

sprake zijn van een onzekere gebeurtenis. Vergoeding van ongenoten reisdagen

op basis van een negatief reisadvies is niet meeverzekerd.

VX051-001/10  ANDERE VERZEKERDEN

Andere verzekerde(n) als bedoeld in art. 1.2.1.2. van de

verzekeringsvoorwaarden is (zijn):

-  Alle rechtspersonen e/of vennootschappen, maatschappen dan wel

  soortgelijke lichamen naar Nederlands recht, vanaf het moment dat

  verzekeringnemer daarin al dan niet rechtstreeks voor 50% of meer belang

  heeft of daarover direct of indirect management controle heeft;

-  Verenigingen en stichtingen waarover verzekeringnemer, of de hiervoor

  omschreven verzekerden direct of indirect management controle heeft.

-  leer/werkbedrijven alsmede de minibedrijven welke zijn opgericht in

  verband met de opleiding van de leerlingen.

Andere verzekerde(n) als bedoeld in art. 1.2.2.1.. van de

verzekeringsvoorwaarden is (zijn):

-  Bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers of andere die zich in de

  enige functie bezig houden met de behartiging van de belangen van

  verzekerden, als bedoeld in art 1.2.1 die de verzekeringsvoorwaarden,

  en/of handelen overeenkomstig de doelstellingen van die verzekerden;

-  Leerlingen van de verzekerden, als bedoeld in art 1.2.1 van de

  verzekeringsvoorwaarden, in die hoedanigheid alsmede de ouders van de

  leerlingen voor zover zij aansprakelijk zijn op basis van 6:169 BW.

  Indien de genoemde verzekerden een beroep kunnen doen op een particuliere

  aansprakelijkheidsverzekering, dan gaat die verzekering te allen tijde

  voor. In geval van een gedekte aanspraak dient het algemene eigen risico

  te worden verrekend.

Andere verzekerde(n) als bedoeld in art. 1.2.3.1. van de

verzekeringsvoorwaarden is (zijn):
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-  Bedrijven of instellingen waarmee door verzekerden als bedoeld in art

  1.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden een stageovereenkomst is gesloten

  echter uitsluitend indien en voorzover dit contractueel met die bedrijven

  of instellingen is overeengekomen;

-  Bedrijven of instellingen waar leerlingen van de verzekerden, als bedoeld

  in art 1.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden, werkzaamheden verrichten

  echter uitsluitend indien dit contractueel met die bedrijven of

  instellingen is overeengekomen;

-  Onderaannemers van de verzekerden , als bedoeld in art 1.2.1 van de

  verzekeringsvoorwaarden (in die hoedanigheid) echter uitsluitend indien

  dit contactueel tussen verzekerde onderwijsinstelling en die

  onderaannemers is overeengekomen;

-  Gasten van de verzekerden als bedoeld in art. 1.2.1 en 1.2.2 van de

  verzekeringsvoorwaarden.

VC021-004  AANVULLENDE OPZICHTDEKKING TENTOONSTELLINGEN

In afwijking van art.15.1.1 en 18.1.1 alsmede 15.1.2 en 18.1.2 van de

verzekeringsvoorwaarden is mede gedekt de aansprakelijkheid van

verzekerden voor door derden geleden schade aan gebouwen en/of

terreinen en stands (zaakschade) die aan de verzekeringnemer of de tot

schadevergoeding aangesproken verzekerde - al dan niet tegen

betaling - ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan

tentoonstellingen, beurzen e.d.

VC021-005/1  DEKKING ONROERENDE ZAKEN ONDER OPZICHT

1 In afwijking van art. 15.1.1 en 18.1.1 alsmede 15.1.2 en

  18.1.2 van de verzekeringsvoorwaarden is mede gedekt de

  aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden geleden

  schade aan onroerende zaken (zaakschade). Van deze dekking

  blijft uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan de

  onroerende zaken die dienen tot hoofd- of nevenvestiging van

  het bedrijf van verzekerde.

2 Aanspraken tot vergoeding van schade als bedoeld in het

  eerste lid zijn gemaximeerd tot het op het polisblad

  vermelde verzekerd bedrag als deel van het totaal verzekerd

  bedrag. Tevens geldt ter zake van iedere zodanige aanspraak

  een op het polisblad vermeld eigen risico.

VC021-006/1 DEKKING ROERENDE ZAKEN ONDER OPZICHT

1. In afwijking van art. 15.1.1 en 18.1.1 alsmede 15.1.2 en 18.1.2 van de

  verzekeringsvoorwaarden is mede gedekt de aansprakelijkheid van

  verzekerden voor door derden geleden schade aan roerende zaken

  (zaakschade).

2. Aanspraken tot vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid zijn
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  gemaximeerd tot het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag als deel

  van het totaal verzekerde bedrag. Tevens geldt ter zake van iedere

  zodanige aanspraak een op het polisblad vermeld eigen risico.

VC021-007/1  VRIJWARINGSBEDINGEN

In afwijking van hetgeen in art. 11.5 van de verzekeringsvoorwaarden

ter zake van een vrijwarings- of ander soortgelijk beding bepaald

wordt is mede gedekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor door

derden geleden schade die voor verzekerden voortvloeit uit voorwaarden

waarop:

- werkzaamheden zijn aangenomen en uitgevoerd;

- personen - al dan niet tegen betaling - aan verzekerden ter

  beschikking zijn gesteld;

- zaken aan verzekerden zijn geleverd of - al dan niet tegen

  betaling - ter beschikking zijn gesteld;

- verzekerden deelnemen aan tentoonstellingen, beurzen e.d.;

- diensten aan verzekerden zijn verleend, werkzaamheden voor

  verzekerden zijn verricht e.d.;

- vergunningen en/of concessies aan verzekerden zijn verleend tot

  het op bepaalde manieren en/of op bepaalde plaatsen verrichten van

  werkzaamheden, het verlenen van diensten e.d.

VC021-008 ACTIVITEITEN (ONDERWIJS)

De activiteiten van verzekerde(n) zijn:

Eigenaar/exploitant van onderwijsinstellingen, peuterspeelzalen en

onderwijsbureaus met alle daarbij behorende activiteiten.

VC021-014 BEZOEKERS

1 Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid van verzekerden voor door

  derden geleden schade als gevolg van personenschade opgelopen door

  bezoekers van het bedrijf van verzekerden - indien verzekerden de wens tot

  schadevergoeding te kennen geven - zonder dat er bij verzekerden schuld

  aanwezig is, dan wel indien er schulduitsluitende, -verminderende of

  -beperkende omstandigheden of gronden zijn en verzekerden zich daarop

  niet wensen te beroepen.

2 In deze regeling wordt onder "bezoekers" verstaan

  deelnemers aan door of ten behoeve van verzekerden

  georganiseerde ontvangsten zoals excursies, open dagen,

  bezichtigingen, bedrijfsbezoeken, alsmede afnemers van

  verzekerden en degenen die namens die afnemers handelen

  of in verband met transacties tussen verzekerden en hun

  afnemers optreden.

3 De vaststelling van de hoogte van de schade vindt plaats

  als ware verzekerde aansprakelijk conform Nederlands
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  recht.

4 Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend

  indien verzekerden, de getroffen bezoeker(s) en/of de

  rechtverkrijgenden en/of rechtsopvolgers van de

  getroffen bezoeker(s) nalaten of weigeren om op verzoek

  van verzekeraars hun rechten tegen mogelijke

  aansprakelijke derden aan verzekeraars over te dragen.

VC021-047/6  ASBESTUITSLUITING

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden

geleden schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met

asbest of asbesthoudende zaken.

VC021-113 OVERSLUITING/BEËINDIGING

Bij een gehele of gedeeltelijke oversluiting van een door of voor een

verzekeraar geaccepteerd aandeel of bij beëindiging van deze

verzekering geldt voor de uitleg van art. 10 van de

verzekeringsvoorwaarden dat omstandigheden die vóór de

oversluiting/beëindiging bij verzekerden bekend zijn alsmede

aanspraken tot schadevergoeding die vóór de oversluiting/beëindiging

tegen verzekerden zijn ingesteld, maar nog niet bij verzekeraars zijn

gemeld, met inachtneming van het bepaalde in art. 12.1 van de

verzekeringsvoorwaarden, worden geacht bij verzekeraars te zijn gemeld

op het moment direct voorafgaand aan de oversluiting/beëindiging, mits

de melding bij verzekeraars 3 maanden na de oversluiting/beëindiging

heeft plaatsgevonden.

VC021-119  OMSTANDIGHEID

Onder omstandigheid in de zin van art. 10.2 van de

verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan:

Feiten waaruit een reële dreiging van een aanspraak kan worden

afgeleid.

Als zodanig worden beschouwd feiten ten aanzien waarvan verzekerde

concreet kan mededelen uit welk handelen of nalaten de aanspraak kan

voortvloeien en van wie de aanspraak kan worden verwacht.

VX131-001  ZUIVERE VERMOGENSSCHADE

1. In aanvulling op art. 1.5 van de verzekeringsvoorwaarden wordt onder

  schade tevens verstaan zuivere vermogensschade.

2. Onder zuivere vermogensschade wordt verstaan schade anders dan als gevolg

  van zaak- of personenschade.

3. Art. 15.2.2 en 18.2.2 van de verzekeringsvoorwaarden zijn niet van

  toepassing op de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden
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  geleden zuivere vermogensschade.

4. Ter zake van iedere zodanige aanspraak geldt een op het polisblad vermeld

  eigen risico.

5. In aanvulling op de uitsluitingen vermeld in de verzekeringsvoorwaarden

  is tevens niet verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor

  zuivere vermogensschade voortvloeiende uit of verband houdende

  met:

  5.1 fraude en/of oneerlijkheid van de verzekerden

  5.2 insolventie en/of faillissement van verzekerde;

  5.3 inbreuk op patenten, intellectueel eigendomsrecht, copyrights en

  auteursrechten;

  5.4 rendements-, capaciteits- en opbrengstadviezen;

  5.5 de persoonlijke aansprakelijkheid als bestuurder of commissaris van

  een rechtspersoon;

  5.6 opgelegde dwangsommen, boetes en soortgelijke betalingen met een

  afdwingend of bestraffend karakter;

  5.7 verkeerde kostenbegrotingen;

  5.8 foutieve bepalingen van opleveringsdata en/of andere

  tijdsplanningen;

6. Aanspraken tot vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid zijn

  gemaximeerd tot het op het polisblad verzekerd bedrag als deel van het

  totaal verzekerd bedrag.

VX131-002  RECHT VAN DE USA/CANADA

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van verzekerden naar het recht van

de USA en/of Canada geldt het volgende:

1.  Niet gedekt zijn aanspraken tegen verzekerden gevestigd in de

  USA/Canada.

1.1 Deze uitsluiting geldt niet indien sprake is van bedrijven of

  instellingen waarmee door verzekerden als bedoeld in art 1.2.1 van de

  verzekeringsvoorwaarden een stageovereenkomst is gesloten en/of

  bedrijven of instellingen waar leerlingen van de verzekerden, als

  bedoeld in  art 1.2.1 van de verzekeringsvoorwaarden, werkzaamheden

  verrichten.

1.2 De dekking als omschreven in lid 1.1. geldt uitsluitend indien

  contractueel tussen een verzekerde als bedoeld in art 1.2.1 van de

  verzekeringsvoorwaarden en een verzekerde als bedoeld in lid 1.1 is

  overeengekomen dat ze als verzekerde  onder deze verzekering zullen

  worden beschouwd. De dekking voor die bedrijven en instellingen geldt

  dan uitsluitend in de hoedanigheid als omschreven in lid 1.1.

2.  Niet gedekt zijn aanspraken ingesteld tegen verzekerden in verband met

  zaken die door of onder verantwoordelijkheid van verzekerden zijn

  geleverd en/of gefactureerd aan afnemers in de USA/Canada.

3.  In afwijking van art 12.3.2 van de verzekeringsvoorwaarden, maken de

  wettelijke rente, de kosten van verweer en de kosten van rechtsbijstand
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  deel uit van het verzekerde bedrag en deze worden derhalve niet boven

  het verzekerde bedrag vergoed.

4.  In afwijking van art 12.3.3 van de verzekeringsvoorwaarden geldt het

  eigen risico eveneens de kosten van verweer en de kosten van

  rechtsbijstand.

5.  Niet gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor door derden

  geleden schade in verband met verontreiniging en/of aantasting van

  bodem, lucht of water.

6.  Voor zover nodig wordt bepaald dat niet gedekt zijn aanspraken tot

  vergoeding van zogenaamde "punitive damage" en/of "exemplary damages".

7.  Niet gedekt is de aansprakelijkeid van verzekerden voor door derden

  gelden schade in verband met recall.

VX131-003  SEKSUELE GEDRAGINGEN

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade

veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte

gedragingen van welke aard ook, alsmede schade in verband met aantijgingen

op dat gebied.

Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor de hiervoor genoemde

schade, indien het een handelen of nalaten van een of meerdere

ondergeschikte(n) betreft, mits verzekerde zelf ter zake geen verwijt treft.

Verzekeraar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de op grond van deze

bepaling uitgekeerde schade op de ondergeschikte(n) te verhalen.

Indien verzekerde een rechtspersoon is, een vennootschap onder firma of een

commanditaire vennootschap, wordt bij het toetsen van eventuele

verwijtbaarheid onder verzekerde verstaan een bestuurder in de zin van boek

2 van het Burgerlijk Wetboek respectievelijk een beherend vennoot,

respectievelijk een leidinggevende die een verantwoordelijke functie heeft

ten aanzien van de ondergeschikte(n).

VX131-004  EIGENDOMMEN ONDERGESCHIKTEN

In uitbreiding op de dekking volgens artikel 14 "Dekking" en in afwijking

van de uitsluiting volgens artikel 15.1 "Opzicht" van de Algemene

Voorwaarden wordt onder deze verzekering vergoeding verleend voor schade aan

eigendommen van ondergeschikten tijdens de uitoefening van werkzaamheden,

niet zijnde woon/werkverkeer, en voor welke schade geen formele

aansprakelijkheid van de werkgever bestaat. Uitgesloten van de dekking

krachtens deze clausule zijn auto's, motorrijwielen, scooters, snor- en

bromfietsen. Het verzekerde bedrag voor deze dekking is opgenomen op het

polisblad en vormt een onderdeel van het algemene verzekerd bedrag. Tevens

geldt ter zake van iedere zodanige aanspraak een op het polisblad vermeld

eigen risico.
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VX131-005  AANVULLENDE DEKKING LEERLINGEN/LERAREN

1  Deze verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van leerlingen:

1.1  In hun hoedanigheid van stagiair/werknemer, gedurende de periode dat

  zij stage lopen bij anderen of in verband met hun opleiding

  (tijdelijk) in dienst zijn getreden bij anderen;

1.2  In hun hoedanigheid als particulier, gedurende de periode dat zich

  buiten de school ophouden in verband met aan de school gerelateerde

  activiteiten zoals stage, studiereis, schoolreis, theaterbezoek e.d.

1.3.1 Indien zij schade toebrengen aan (roerende zaken aanwezig op) het

  stageadres en/of tijdens een werkorientatie-project; Voor zover nodig

  wordt hierbij afgeweken van artikel 15.1.1, 15.1.2, 18.1.1, 18.1.2.

1.3.2 Indien schade wordt toegebracht tijdens de stage en/of tijdens een

  werkorientatie-project. Voor zover nodig wordt aansprakelijkheid

  aangenomen voor schade toegebracht door leerlingen/leraren indien de

  aansprakelijkheid niet afzonderlijk is geregeld in een

  stage-overeenkomst een en ander voorbijgaand aan artikel 6:170 BW.

2.  Bovenstaande dekking geldt ook indien de onderwijsinstelling wordt

  aangesproken voor de schade.

VX131-006  GEBRUIK VAN MOTORRIJTUIGEN TIJDENS OPLEIDING, STAGES EN/OF

  LEERWERKTRAJECTEN

1 In aanvulling op het bepaalde in art 11.3.3 van de verzekeringsvoorwaarden

  dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid van leerlingen en

  leerkrachten voor schade veroorzaakt door of toegebracht met

  motorrijtuigen die zij in het kader van hun opleiding, stages en/of

  leerwerktrajecten gebruiken of besturen.

2 In afwijking van het bepaalde in art 15.1.1, 15.1.2, 18.1.1, 18.1.2. van

  de verzekeringsvoorwaarden zijn aanspraken tot vergoeding van schade als

  bedoeld in het eerste lid gedekt tot een maximum als vermeld op het

  polisblad. Tevens geldt ter zake van iedere zodanige aanspraak een op het

  polisblad vermeld eigen risico.

VX091-174 GOED WERKGEVERSCHAP artikel 7:611 BW

1.  In aanvulling op het bepaalde in art 1.5 van de

  verzekeringsvoorwaarden wordt onder schade eveneens verstaan de door

  een ondergeschikte van verzekerde als genoemd in art. 1.2.1 t/m

  1.2.2.2 van de verzekeringsvoorwaarden (waaronder mede wordt verstaan

  een andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende natuurlijke

  persoon) geleden schade in verband met een van buiten komend,

  plotseling en rechtstreeks inwerkend geweld, als gevolg waarvan door
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  de ondergeschikte zaakschade en/of personenschade wordt geleden en

  waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW

  een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten behoeve van een

  dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen.

2.  Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de

  daar genoemde ondergeschikten een SVI, WEGAM of een vergelijkbare

  verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt de

  onderhavige verzekering - in afwijking van het bepaalde in art. 11.3.1

  van de verzekeringsvoorwaarden - eveneens dekking indien de schade is

  veroorzaakt door of toegebracht met motorrijtuigen echter met

  inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen:

2.1  Uitgesloten blijft:

2.1.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces,

  snelheidsproeven of - ritten;

2.1.2 schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige

  invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend

  middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden

  geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat dit door

  de wet of overheid is of zou zijn verboden;

2.1.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een

  geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan

  wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is

  ontzegd.

2.2  De uitsluitingen als omschreven in lid 2.1.2 en 2.1.3 gelden niet ten

  aanzien van schade geleden door ondergeschikten die aantonen dat de

  daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en tegen hun wil

  hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft.

3.  Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de

  daar genoemde ondergeschikten geen andere polis loopt, wordt art.

  11.3.3 van de verzekeringsvoorwaarden ten aanzien van de in lid 1

  genoemde dekking geacht te zijn doorgehaald.

4.  In afwijking van het eventueel elders in de polis bepaalde bestaat het

  recht op schadevergoeding ding uit hoofde van deze clausule niet,

  wanneer de in lid 1 omschreven schade is ontstaan voor 1 januari 2009.

5.  Terzake van iedere zodanige aanspraak geldt een eigen risico van

  EUR 5.000,00 per aanspraak  voor personenschade ondergeschikten.

AV074/1 MEDISCHE HANDELINGEN / MEDICIJNVERSTREKKING ONDERWIJSINSTELLINGEN.

De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zogenaamde "voorbehouden

handelingen" conform de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet

BIG) is verzekerd, indien de verzekerde die de voorbehouden handeling(en)

verricht in het bezit is van een bekwaamheidsverklaring zoals bedoeld in de Wet

BIG en er sprake is van een schriftelijke toestemming van de wettelijke
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vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende leerling(e) voor het verrichten van

de voorbehouden handeling(en)en de onderwijsinstelling beschikt over een

behandelingsprotocol dat voldoet aan de wettelijk daartoe gestelde eisen en met

instemming van het bestuur en het bevoegd gezag is ingevoerd. Bij het

verstrekken van medicijnen op verzoek anders dan de genoemde voorbehouden

handelingen dient er sprake te zijn van een schriftelijke toestemming van de

wettelijke vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende leerling(e).

AV095 DIENSTREIZEN

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden die in verband met

zakenreizen e.d. buiten Nederland verblijven voor schade welke geen verband

houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze dekking geldt niet

indien en voor zover een schade wordt gedekt  onder een andere verzekering, al

dan niet van jongere datum. Een eigen risico op de andere verzekering is niet

gedekt.

CLAUSULE 315/1 AANVULLENDE UITKERINGEN GROEP 1

Uitsluitend voor de verzekerde personeelsleden met een vast dienstverband

zijn de volgende aanvullende uitkeringen van kracht.

Paraplegie & Quadriplegie

In geval van blijvende en volledige verlamming van de tweede onderste

ledematen, blaas en rectum (paraplegie) of in geval van blijvende en

volledige verlamming van twee bovenste ledematen en twee onderste

ledematen (quadriplegie) zal de volgende uitkering worden toegevoegd aan de

uitkering van blijvende invaliditeit:

Paraplegie  EUR 25.000,-

Quadriplegie  EUR 50.000,-

Vervangingskosten

Indien er een uitkering wordt verleend voor overlijden als gevolg van een

gedekt ongeval, betalen assuradeuren de aantoonbaar door verzekeringnemer

gemaakte wervingskosten voor de vervanging van de verzekerde aan de

verzekeringnemer terug, tot een maximum van EUR 10.000,-.

Omscholingskosten

Indien een uitkering wordt verleend door het verlies van een ledemaat of het

verlies van zicht, betalen assuradeuren de aantoonbaar door verzekeringnemer

gemaakte kosten voor het omscholen van de verzekerde tot aangepaste arbeid

aan de verzekeringnemer terug, tot een maximum van EUR 10.000,- mits deze

kosten niet of niet volledig worden vergoed oor een uitkeringsinstantie.

Ziekenhuisopname

Assuradeuren betalen de verzekerde EUR 75,- per opnamedag, voor een maximum

duur van 365 dagen, indien de verzekerde in het ziekenhuis is opgenomen voor

lichamelijk letsel als gevolg van een gedekt ongeval.
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Psychologische ondersteuning

Indien een gedekt ongeval resulteert in een te verwachten blijvende

invaliditeit van meer dan 50% betalen assuradeuren de kosten voor

professionele psychologische ondersteuning tot een maximum van EUR 5.000,-,

mits deze binnen een periode van 3 maanden vanaf de dag van het ongeval

begint, voorgeschreven is door een arts in verband houdt met het ongeval,

mist deze kosten niet of niet volledig worden vergoed door een

uitkeringsinstantie of ziektekostenverzekeraar.

Cosmetische chirurgie

Indien letsel als gevolg van een gedekt ongeval cosmetische chirurgie vereist,

betalen assuradeuren de kosten voor cosmetische chirurgie uitgevoerd of

voorgeschreven door een bevoegd arts, tot een maximum van EUR 7.500,- en binnen

een periode van 730 dagen vanaf de dag van het ongeval.

Littekens

Indien verzekerde door een gedekt ongeval blijvende littekens in het gelaat

heeft opgelopen, dan zullen de volgende percentages van het verzekerde bedrag

voor Blijvende invaliditeit zoals vermeld op het polisblad worden

uitgekeerd:

-  Littekens vanaf 5 tot 10 cm  5%

-  Littekens langer dan 10 cm  10%

Tandheelkundige kosten (secundair)

De verzekering biedt een secundaire dekking, als hieronder omschreven,

indien verzekerde als gevolg van een ongeval beschadigingen aan zijn

natuurlijk gebit, waaronder mede wordt verstaan vast kroon- en brugwerk

en/of stifttanden heeft opgelopen en een tandheelkundige behandeling moet

ondergaan, worden de kosten vergoed tot een maximum van EUR 5.000,00 per

ongeval.

Secundaire dekking

Voor zover nodig in afwijking van artikel 7:961 BW zijn kosten en/of schaden

die uit andere hoofde worden vergoed of onder enige andere bestaande

  verzekering gedekt zijn indien deze verzekering niet zou hebben bestaan,

uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten. Verzekeraars zullen in

zodanig geval de kosten en/of schaden slechts vergoeden, indien en voor

zover de kosten en/of schaden niet onder zulk een andere verzekering of uit

andere hoofde worden vergoed. Een eigen risico dat eventueel op een andere

verzekering van toepassing is wordt niet vergoed. Een vrijwillig gekozen

eigen risico van een zorgverzekering wordt wel vergoed. Onder vrijwillig

gekozen eigen risico wordt verstaan het vrijwillig gekozen eigen risico,

onder aftrek van het verplichte eigen risico.

Persoonlijke bezittingen

Indien een gedekt ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname,

betalen assuradeuren de schade aan en de kosten van verloren, beschadigde of
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gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval tot

een maximum van EUR 5.000,- per gebeurtenis.

Onder persoonlijke bezittingen wordt verstaan: de door de verzekerde voor

eigen gebruik meegenomen voorwerpen en documenten.

Veiligheidsgordel

Indien een verzekerde als gevolg van een verkeersongeluk overlijdt en

vaststaat dat verzekerde een veiligheidsgordel droeg, wordt het uit te

betalen bedrag verhoogd met EUR 5.000,-.

Levensredder

Indien een derde (niet een verzekerde of verzekeringnemer) lichamelijk

letsel oploopt terwijl hij het leven tracht te redden van een verzekerde,

dat binnen twee jaar resulteert in de dood of blijvende invaliditeit van

deze derde, betalen assuradeuren die derde partij op basis van een verzekerd

bedrag van EUR 25.000,-. De uitkering wordt uitbetaald naast een eventuele

uitkering aan de verzekerde.

Huisaanpassing

Indien een verzekerde lichamelijk letsel oploopt als gevolg van een gedekt

ongeval en hierdoor aan zijn huis behoeft (inclusief maar niet beperkt tot

de installatie van hellingen voor externe en interne rolstoelgang, interne

leidrails, noodalarmsystemen en verglijkbare invaliditeitshulpmiddelen) om

dagelijkse handeling uit te kunnen voeren (zoals wassen, koken, baden en

aankleden) en in en rond zijn huis te kunnen verblijven, betalen assuradeuren

80% van de aanvullende kosten voor dergelijke aanpassingen tot

een maximum van EUR 5.000,-, mits zulke aanpassingen worden verricht met de

voorafgaande schriftelijke instemming van assuradeuren en de instemming

hebben van de behandelend arts van de verzekerde, mist deze kosten niet of

niet volledig worden vergoed door een uitkeringsinstantie of uit andere

(gemeentelijke of gemeenschappelijke) sociale voorzieningen.

Uitvaartkosten

Indien er een uitkering wordt verleend voor overlijden als gevolg van een

gedekt ongeval, betalen assuradeuren een (aanvullend) bedrag tot een maximum

van EUR 7.500,- per verzekerde, als vergoeding van of bijdrage in de kosten van

een standaard uitvaart, mits deze kosten aantoonbaar niet of niet volledig

elders zijn verzekerd.

Testamentair executeur

In geval van een uitkering als gevolg van overlijden ten gevolge van een

gedekt ongeval vergoeden assuradeuren de aantoonbaar gemaakte kosten in

geval van het gebruik maken van de diensten van een testamentair tot

maximaal EUR 1.000,- per gebeurtenis.

CLAUSULE 315/2 AANVULLENDE UITKERINGEN GROEP 2

Uitsluitend voor de verzekerde leerlingen zijn de volgende aanvullende
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uitkeringen van toepassing:

Tandheelkundige kosten (secundair)

1. De verzekering biedt een secundaire dekking, als omschreven in 3.

  hieronder, indien verzekerde als gevolg van een verzekerd ongeval

  beschadigingen aan zijn natuurlijk gebit, waaronder mede wordt verstaan

  vast kroon- en brugwerk en/of stifttanden heeft opgelopen en een

  tandheelkundige behandeling moet ondergaan, worden de kosten daarvan

  per element tot ten hoogste het daarvoor verzekerde bedrag vergoed.

  Indien de tandheelkundige behandeling, gezien de leeftijd van de

  verzekerde, moet worden uitgesteld, geldt de bepaling dat de kosten

  gemaakt dienen te zijn voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd,

  tenzij na overleg met verzekeraars een andere regeling wordt getroffen.

2.  Maximale vergoeding tandheelkundige kosten

  De vergoeding voor de tandheelkundige kosten als bedoeld in 1. hiervoor

  is gemaximeerd tot een bedrag van EUR 5.000,- per verzekerde per

  ongeval.

3.  Secundaire dekking

  Voor zover nodig in afwijking van artikel 7:961 BW zijn kosten en/of

  schaden die uit Andere hoofde worden vergoed of onder enige andere

  bestaande verzekering gedekt zijn indien deze verzekering niet zou

  hebben bestaan, uitdrukkelijk van deze verzekering uitgesloten.

  Verzekeraars zullen in zodanig geval de kosten en/of schaden slechts

  vergoeden, indien en voor zover de kosten en/of schaden niet onder

  zulk een andere verzekering of uit andere hoofde worden vergoed. Een

  eigen risico dat eventueel op een andere verzekering van toepassing is

  wordt niet vergoed. Een vrijwillig gekozen eigen risico van een

  zorgverzekering wordt wel vergoed. Onder vrijwillig gekozen eigen risico

  wordt verstaan het vrijwillig gekozen eigen risico, onder aftrek van het

  verplichte eigen risico.

Persoonlijke bezittingen

Indien een gedekt ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname,

betalen assuradeuren de schade aan en de kosten van verloren, beschadigde of

gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval tot

een maximum van EUR 2.500,- per gebeurtenis.

Onder persoonlijke bezittingen wordt verstaan: de door de verzekerde voor

eigen gebruik meegenomen voorwerpen en documenten.

AV05 MEDISCHE KOSTEN (SECUNDAIR)

De voorwaarden van verzekering worden geacht te zijn uitgebreid met een

secundaire dekking voor medische kosten tot een maximum verzekerd bedrag van

EUR 2.500,00 als hieronder nader omschreven:

1.  Indien verzekerde als gevolg van een ongeval een geneeskundige
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  behandeling moet ondergaan  worden de kosten daarvan tot ten hoogste

  het daarvoor verzekerde bedrag vergoed onder voorwaarde dat de

  verzekerde rechten kan ontlenen aan een in Nederland gesloten primaire

  zorgverzekering of soortgelijke voorziening. Deze verzekering biedt

  uitsluitend een zogenaamde excedent of aanvullende dekking voor de

  gemaakte kosten voor zover deze volgens de condities van de primaire

  zorgverzekering of soortgelijke voorziening niet zijn gedekt, dan wel

  niet onder deze primaire zorgverzekering of soortgelijke voorziening

  worden vergoed ten gevolge van een vergoedingsmaximum of eigen risico.

  Onder dit laatste wordt uitdrukkelijk niet verstaan een wettelijk

  verplichte eigen bijdrage. Een vrijwillig gekozen eigen risico van een

  zorgverzekering wordt wel vergoed. Onder vrijwillig gekozen eigen

  risico wordt verstaan het vrijwillig gekozen eigen risico, onder

  aftrek van het verplichte eigen risico. Onverminderd het voorgaande

  bestaat geen recht op vergoeding van de hiervoor bedoelde kosten

  indien deze geheel of gedeeltelijk door een andere verzekering, al dan

  niet van oudere datum, zijn gedekt of gedekt zouden zijn indien

  onderhavige verzekering niet had bestaan, dan wel indien een

  aansprakelijke derde tot vergoeding van die kosten verplicht is

  gesteld;

2.  Onder kosten van geneeskundige behandeling worden uitsluitend verstaan:

-  honoraria van bevoegde* artsen en tandartsen;

-  de kosten van voorgeschreven of toegediende geneesmiddelen en gebruikte

  verbanden/of andere middelen; alsmede de kosten van;

-  door een bevoegd arts voorgeschreven behandeling of onderzoek en het

  daaruit voortvloeiende gebruik van genees- en/of andere middelen;

-  verpleging en behandeling in een ziekenhuis** of andere inrichting en

  de daarmede gepaard gaande kosten;

-  medisch noodzakelijk geachte particuliere verpleging, anders dan in een

  ziekenhuis of andere inrichting;

-  vervoer van en/of naar een bevoegd arts, ziekenhuis of andere

  inrichting dan wel van en/of naar die personen of instituten waar een

  door een bevoegd arts noodzakelijk geachte behandeling of onderzoek

  dient plaats te vinden;

-  aanschaf van de door een bevoegd- arts of tandarts noodzakelijk geachte

  kunstledematen, prothesen en andere kunst- of hulpmiddelen;

-  het éénmalig aanschaffen van een blindengeleidehond, een invalidenwagen

  of een rolstoel.

3.  Als kosten van geneeskundige behandeling worden niet beschouwd de

  kosten van versterkende  middelen, voedings- en genotmiddelen en van

  reizen naar en verblijf in badplaatsen, rust- en herstellingsoorden.

* Bevoegd Arts

Een beoefenaar van de geneeskunde, welke is afgestudeerd aan een medische

faculteit welke vermeld wordt in de "Directory of Medical Schools of the World
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Health Organisation", die in het bezit is van een vergunning van de medische

autoriteiten van het land waar zijn praktijk wordt uitgeoefend en die

praktiserend is binnen het kader van de van toepassing zijnde vergunning en

opleiding.

** Ziekenhuis

Een instelling voor medische behandeling van bedlegerige patiënten welke:

-  diagnostische en heelkundige voorzieningen heeft;

-  24 uur per dag verpleegkundig personeel heeft;

-  onder toezicht van artsen staat en  geen verpleegtehuis, rusthuis,

  bejaardenhuis of psychiatrische instelling (ook voor

  gedragsstoornissen), sanatorium of kliniek voor de behandeling van

  alcohol- of drugsverslaafden is; zelfs wanneer dit zich op dezelfde

  locatie bevindt.
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