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Contractsvervaldatum

5229-MM110066351
2730861 06002
1 januari 2020
1 januari 2021
12 maanden Onbepaald dagelijks opzegbaar
1 januari 2021

Reden afgifte

Afgifte duplicaatpolis

Soort verzekering

AVB Claims Made

Hoedanigheid

Vereniging die de belangen van remedial teachers behartigt

Hoofdvestiging

Kosterijland 7
3981 AJ BUNNIK

Dekkingsgebied

Wereld

Verzekerde bedragen

Maximaal per aanspraak
Maximaal per verzekeringsjaar

Premiegrondslag

De premie is gebaseerd op de navolgende factoren
Aantal : 2574 à € 0,68
De minimumpremie bedraagt
€ 1.050,00

Eigen risico

€ 125,00 per aanspraak in geval van zaakschade

Voorrisico

Meeverzekerd

Verzekerde rubrieken / artikelen

Avéro Achmea

Polisnummer
Kenmerk
Ingangs-/wijzigingsdatum
Hoofdpremievervaldatum
Contractsduur

- Bedrijfsaansprakelijkheid

€
€

2.500.000,00
5.000.000,00
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Internet www.aon.nl/one
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Voorwaarde(n)
Vervolgblad

VAB 2019-01
Bij dit polisblad behoort een vervolgblad

Clausule(s)

AV005 AV003
Overige bepaling(en)

Deze verzekering geschiedt met jaarlijkse naverrekening.

Basispremie

Premievervaldatum

€ 1.750,32 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
€ 2.120,31 per jaar
1 januari 2021

Datum afgifte

24 maart 2020

Afgegeven door

De gevolmachtigde, One Underwriting B.V.
namens Avéro Achmea

Incassobedrag

Deze verzekering is door uw adviseur Aon Nederland C.V. ondergebracht bij volmachtbedrijf One Underwriting B.V..
One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair gevestigd
te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041. Meer informatie vindt u op www.oneunderwriting.nl.
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Bijzonderheden
De volledige hoedanigheid luidt:
Landelijke vereniging, die zich ten doel stelt de belangen van haar leden te behartigen middels
van o.a. (bevorderen van) cursussen, in stand houden van werkgroepen en commissies, uitgeven
van een verenigingsorgaan, behartigen belangen van haar leden/vrijwilligers etc.
Tevens is meeverzekerd het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico van aangesloten leden met een eigen
praktijk voor remedial teaching.
Opzichtdekking
1. In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden is tot € 10.000,00 per aanspraak en tot
€ 20.000,00 per verzekeringsjaar meeverzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde voor
schade aan zaken van cliënten gedurende de tijd dat de verzekerde, of iemand namens hem,
deze zaken ter behandeling onder zich heeft of heeft gehad of daaraan werkzaamheden verricht.
Behalve voor consumentenzaken blijft uitgesloten schade aan die (delen van ) zaken die
tijdens het veroorzaken van de schade daadwerkelijk in bewerking zijn of zijn geweest.
2. Onder consumentenzaken wordt verstaan zaken, die toebehoren aan een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met uitzondering van
motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans en vaartuigen.
3. Van iedere schade onder deze uitbreiding blijft een eigen risico van 10% van het
schadebedrag met minimum van € 125,00 en een maximum van € 1.000,00 voor uw rekening.
Dekking Inloop
1. Binnen de grenzen van de voorwaarden zijn gedekt aanspraken die voortvloeien uit een
handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tot vijf jaar voor de ingangsdatum van deze
verzekering.
2. Verzekerd bedrag
2.1 Voor de gehele periode van het voorrisico en per aanspraak is het verzekerd bedrag
gemaximeerd tot € 500.000,00.
3. Van de dekking voorrisico is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade:
3.1 waarvan verzekerde/verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering op de hoogte was
of die redelijkerwijs verwacht kon worden;
3.2 die verband houdt met de volgende gedragingen:
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleven van een op de bedrijf gericht
overheidsvoorschrift;
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk (laten) uitvoeren van een adequate Risico
Inventarisatie en Evaluatie, het (laten) maken van een Plan van Aanpak en het adequaat
(laten) oplossen van de in dit plan gesignaleerde knelpunten;
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Zie vervolgblad
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- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en maatregelen die
van overheidswege zijn voorgeschreven voor het gebruik van machines, gereedschappen
en/of het gebruik en de verwerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
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