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4 Verzekeringen 

4.1 Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering 
De WA verzekering die de NWB voor haar leden heeft afgesloten bestaat uit een uitgebreide 

evenementenverzekering.  

 Middels deze verzekering worden alle leden van de NWB verzekerd tegen WA schade. 

 Onder deze leden worden verstaan: 

o Alle licentiehouders van de NWB (inclusief de daglicentiehouders) 

o Alle bestuursleden en commissieleden van de NWB 

o De leden van de leden van de NWB (dat wil zeggen de leden van de bij de NWB 

aangesloten verenigingen en comités) 

o De vrijwilligers van de organisaties van NWB evenementen inclusief de 

verkeersregelaars 

 De verzekering geldt tijdens de organisatie van NWB evenementen en alle activiteiten die 

behoren bij de wielersport, zoals bijvoorbeeld trainingen. De licentiehouders en leden en 

afgevaardigden van de NWB zijn tevens verzekerd tijdens deelname aan andere 

evenementen in Europa. 

 De verzekering is secundair. Dat wil zeggen: keert pas uit als er geen andere langer 

lopende verzekering is. Bijvoorbeeld de persoonlijke WA verzekering. 

 Er is ook een materiaaldekking opgenomen. Het betreft schade aan zaken in 

huur/bruikleen bij de organisatie van NWB evenementen. 

 

4.2 Persoonlijke Ongevallen (PO) verzekering 
De PO verzekering is een primaire verzekering. Dat wil zeggen: keert uit zonder eerst naar 

andere verzekeringen te kijken.  

In principe zijn dezelfde personen verzekerd als hierboven genoemde personen. 

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit en bij overlijden. 

 

4.3 Rechts Bijstands (RB) verzekering 
De RB verzekering dekt de kosten die de NWB moet maken om schade te verhalen op derden. 

In geval de NWB of een van de leden aansprakelijk gesteld wordt, vallen de kosten voor 

rechtsbijstand onder de WA verzekering. 

 

4.4 Aanvullende voertuig verzekering (vervallen) 
Bij het organiseren van wielerwedstrijden wordt vaak een beroep gedaan op vrijwilligers en 

sponsors om voertuigen beschikbaar te stellen ten behoeve van de begeleiding van een 

wedstrijd. Hieronder vallen motoren en auto's (ingericht voor vervoer van minder dan 10 

personen. Daarbij komt het wel eens voor dat de verzekeringsmaatschapppij deelname aan 

wedstrijden uitsluit. En hoewel hier helemaal geen sprake is van deelname aan wedstrijden, 

interpreteren die maatschappijen dat wel als dusdanig. Het is echter niet meer mogelijk om in 

dat geval een extra verzekering op de auto af te sluiten. Geen enkele maatschappij in 

nederland wil zo een verzekering voor een dag afsluiten. 

U dient zich er dan ook van te verzekeren dat het gebrukte voertuig verzekerd is. 

 

4.5 Schadegevallen melden 
Alle ongevallen/schadegevallen dienen direct gemeld te worden aan de NWB. Indien tijdens 

een evenement een ongeval gebeurt, dient dit door de jury op het juryrapport zo uitgebreid 

mogelijk vermeld te worden. Vermeld bij alle meldingen de namen en adresgegevens van 
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betrokkenen en eventuele getuigen. Zorg ook voor een duidelijke omschrijving van wat, waar 

en wanneer het is gebeurd. 

Deze meldingsplicht geldt ook als er niet direct een schadeclaim verwacht wordt. 

 

4.6 Kopie van de polissen 
De hierboven gegeven samenvatting/uitleg heeft geen wettelijke of rechtsgeldige waarde. 

Alleen de polissen en algemene voorwaarden zijn rechtsgeldig. 

4.6.1 WA Polis Evenementenverzekering 

4.6.2 PO Polis 

4.6.3 RB Polis 

4.6.4 Aanvullende voertuig verzekering (vervallen) 


