Clausules
Algemene Aansprakelijkheid
AL004
Bepaling inzake
uitsluitingen in verband
met sancties en/of
handelsbeperkingen
AV043
Garderobe risico

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diesfstal, vermissing en/of verdwijning
van zaken van bezoekers.
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met
asbest of asbesthoudende zaken.
Schade aan toevertrouwde zaken, die op het ogenblik van toebrengen van schade daadwerkelijk
in bewerking zijn bij verzekerde, is gedekt onder deze polis. Overige bepalingen onder art. 3.1
(opzicht) blijven van kracht.

AV036

Asbest uitgesloten

AV076

Opzicht (beperkt)

AV137

Uitsluiting seksuele
gedragingen

Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of
voortvloeiend uit seksuele of seksueel getinte gedragingen of seksuele aantijgingen van welke
aard dan ook. Wel gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerde voor de hiervoor genoemde
schade indien het handelen of nalaten van een of meerdere ondergeschikte(n) betreft, mits
verzekerde zelf terzake van deze schade geen verwijt treft. De 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 VOF, of CV, wordt
voor toepassing van deze bepaling onder verzekerde verstaan een bestuurder in de zin 2 van
Boek 2 BW, respectievelijk een beherend vennoot.

AV140

Leden secundair

De aansprakelijkheid van de leden is meeverzekerd, vor zover zij optreden in de hoedanigheid
van lid van de vereniging en zij dit risico niet elders verzekerd hebben. Niet verzekerd is de
onderlinge aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar.

AV141

Uitsluiting
diefstal/vermissing
Uitsluiting vuurwerk

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door diefstal of vermissing van
zaken, geld, en geldswaardige papieren.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik of laten
gebruiken van vuurwerk.
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met het bezitten,
gebruiken of doen gebruiken van een tribune.
De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 als genoemd in artikel 3.1.3 van de algemene voorwaarden
AVB023 dient vervangen te worden door Bedrijfsregeling Brandregres 2014.

AV142
AV143
AV160

Uitsluiting gebruik
tribune
Bedrijfsregeling
Brandregres 2014
(BBr2014)

Bestuurdersaansprakelijkheid
HCT1
Terrorismedekking
(NHT)

Op deze verzekering is het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing.
Hiscox verstrekt verzekerde desgewenst, kosteloos, de volledige tekst van het Protocol
afwikkeling claims, inclusief toelichting. Ook kan verzekerde het Clausuleblad terrorismedekking
bij de NHT en het Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting, downloaden van de internetsite
van de NHT: www.terrorismeverzekerd.nl.

HDO02

Sublimieten

In afwijking van of in aanvulling op het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag en eventueel
eigen risico wordt er per aanspraak en per verzekeringsjaar niet meer vergoed dan het per
onderstaande dekking genoemde bedrag.
Dit bedrag geldt als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag (sublimiet)
- Kosten van psychologische ondersteuning voor verzekerde(n) € 75.000,- per aanspraak
- Kosten voor crisismanagement en voor de activiteiten van een publicrelations adviseur voor de
verzekeringnemer of deelneming € 75.000,- per aanspraak
- Kosten van een public relations adviseur bij reputatieschade van verzekerde(n) € 250.000,- per
aanspraak
- Dekking functionaris voor de gegevensbescherming / Compliance officer € 250.000,- per
aanspraak
- Dekking bij een milieuverontreinigende stof € 250.000,- per aanspraak

HC00

Verzekerd bedrag

Waar op het polisblad (en op het certificaat wordt vermeld "per jaar voor alle verzekerden
tezamen" wordt gerefereerd aan het verzekerd bedrag per jaar, attenderen wij u op het feit dat dit
verzekerd bedrag per jaar moet worden gedeeld door alle aangesloten koren in de mantel van
LOPRZ (De Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden) die vallen
onder de specifieke polis. Dit betekent dat in het geval van een aanspraak of aanspraken tot
schadevergoeding tegen verschillende aangesloten koren de polislimiet kan worden uitgeput voor
dat betreffende verzekeringsjaar. Wanneer het verzekerd bedrag per jaar volledig benut is kunnen
er geen andere aanspraken in behandeling worden genomen of schadevergoeding worden
betaald aan de overige aangesloten koren voor dat betreffende verzekeringsjaar. De
verzekeringsadviseur en de verzekeringsnemer beschouwen de gedeelde limiet per
verzekeringsjaar in dit kader als voldoende. Hiscox zal tegen nadere condities de mogelijkheid
beoordelen om tijdens de looptijd van de polis een hogere limiet aan te bieden wanneer 50% van
het verzekerd bedrag per jaar is benut voor het betreffende verzekeringsjaar.

Muziekinstrumenten
AL004
Bepaling inzake
uitsluitingen in verband
met sancties en/of
handelsbeperkingen
BR058
Diefstal

BR059

Beperking
dekkingsgebied

Inventaris
AL004
Bepaling inzake
uitsluitingen in verband
met sancties en/of
handelsbeperkingen
BR058
Diefstal

Aanhanger
VK040
Diefstalbeveliging

Collectieve ongevallen
AL004
Bepaling inzake
uitsluitingen in verband
met sancties en/of
handelsbeperkingen
AV134
Oorlogsrisico
uitgelsoten

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
Diefstal is meeverzekerd na sporen van braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van
het pand waarin de verzekerde objecten zich bevinden.
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de polisvoorwaarden is het dekkingsgebied beperkt tot
Europa.

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
Diefstal is meeverzekerd na sporen van braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van
het pand waarin de verzekerde objecten zich bevinden.

De aanhanger dient te zijn voorzien van een mechanisch diefstalbeveliging product (wielklem,
disselslot, kingpin, koppelingsslot, triangelslot) dat is goedgekeurd door VIP/TNO. Verzekerde
dient de aanwezigheid van het product aan te tonen, bijvoorbeeld door overlegging van de
aankoopnota's.

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens deze
verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- of regelgeving uit hoofde waarvan
het de verzekeraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te bieden of een
schadeloosstelling uit te keren.
Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt
door oorlog, op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie, opstand, muiterij, oproer of
daaruit voortvloeiende burgertwisten of enige vijandelijke daad door of tegen een oorlogvoerende
natie, confiscatie, inbeslagneming, ophouding of aanhouding en de gevolgen daarvan of een
poging daartoe.

AV135

Kernreacties
uitgesloten

Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt
door of waartoe direct of indirect is bijgedragen door of direct of indirect voortvloeien uit:
- ionistraling of verontreiniging door radioactiviteitdoor kernbrandstof, kernafval of door de
ontbranding van kernbrandstof
radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of verontreinigende eigenschappen van
kerninstallaties, -reactoren, of andere nucleaire installaties of nucleaire onderdelen daarvan.
- oorlogswapens, waarbij gebruik wordt gemaakt van atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of van
een soorgelijke reactie of radioactieve kracht of radioactief materiaal.

CO002

Eindleeftijd 75 jaar

In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de voorwaarden eindigt de dekking automatisch voor een
verzekerde op de eerste premievervaldag na het bereiken van de 75-jarige leeftijd.

CO003

Invaliditeitspercentage

Zodra verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zal artikel 13.2.4 van de
voorwaarden niet van toepassing zijn.

CO004

Er is alleen dekking voor leden van het verzekerde koor tijdens "koor-activiteiten".

Rechtsbijstand
708 Onderlinge geschillen

Deze verzekering biedt geen dekking voor geschillen tussen (bestuurs)leden onderling.

