
Pag. 1 van 9 19-2-2010

Verzekeringsvoorstel voor:

Nederlandse Wielren Bond

Dintel 4

5711 KE  SOMEREN

Tussenpersoon: Schouten Zekerheid

Telefoonnummer tussenpersoon: (010) 288 44 44

Verzekeraar: N.V. Interpolis Schade, Postbus 90106, 5000 LA  Tilburg

Datum: 19 februari 2010

__________________________________________________________________________________________

Wij zijn Interpolis
Wij maken verzekeren, werknemersinzetbaarheid en toekomstvoorzieningen glashelder. 

Samen met Achmea maakt Interpolis deel uit van Eureko, een Europese verzekeringsgroep met een leidende 

positie in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Interpolis biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levens-

verzekeringen voor zowel particulieren, bedrijven als instellingen. Met meer dan een miljoen particulieren en 

enkele honderdduizenden bedrijven/instellingen als klant is Interpolis een van de belangrijkste aanbieders in de 

Nederlandse verzekeringsmarkt. 

Wij vinden het belangrijk dat klanten altijd exact weten waar ze aan toe zijn. Vooraf en niet achteraf. Wij bieden 

heldere oplossingen waar mensen echt iets aan hebben. Wij zijn snel en praktisch en gaan er vanuit dat 

verzekeren verder gaat dan het vergoeden van schades. Wij doen wat we beloven. Daar kunt u ons op 

aanspreken.
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Verzekeringsvoorstel Verkeersobjecten tijdens koersen

Omschrijving

Auto’s Motoren

Verzekerde bedragen
Casco (premier risque)
Aansprakelijkheid

:
:

€

€

25.000,00

2.500.000,00

€

€

15.000,00

2.500.000,00

Tijdens wedstrijden/koersen, 
excl. woon-/koersverkeer
Premie WA
Premie Casco

:
:

€

€

25,00

22,50

€

€

25,00

16,00

Tijdens wedstrijden/koersen, 
incl. woon-/koersverkeer
Premie WA
Premie Casco

:
:

€

€

30,00

37,50

€

€

30,00

30,00

Eigen Risico WA
Eigen risico Casco

:
:

€

€

Nihil

150,00

€

€

Nihil

150,00

Verzekerde bedragen
SVI
O.A.I. 
- bij overlijden
- bij blijvende algehele 
invaliditeit

:

:
:

€

€

€

1.000.000,00

15.000,00

30.000,00

€

€

€

n.v.t.

15.000,00

30.000,00

Premie SVI
Premie OAI

:
:

€

€

10,00

7,00

€

€

n.v.t.

7,00

Uitzonderingen Eigen Risico : € n.v.t. € n.v.t.

Clausules : - Verzekerde voertuigen

- Woon-/koersverkeer

- WA-dekking

- SVI-dekking

- OAI-dekking

- Aanmelding

- Afrekening
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Clausuleblad verkeer

Verzekerde voertuigen
Deze dekking is uitsluitend van kracht voor:

- voertuigen die ter beschikking zijn gesteld aan de organisatie tijdens wedstrijden/koersen;

- artsen/vrijwilligers die met hun eigen voertuig de wedstrijd/koers begeleiden.

Woon-/koersverkeer
Deze dekking kan uitsluitend worden aangevraagd voor voertuigen die door derden ter beschikking zijn gesteld 

aan de organisatie.

WA-dekking
Deze dekking kan uitsluitend worden aangevraagd voor voertuigen die door derden ter beschikking zijn gesteld 

aan de organisatie en die niet elders zijn verzekerd.

SVI-dekking

Verzekerde
Voor motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van minder dan 10 personen (inclusief de bestuurder):

• de bestuurder; 

• de passagiers. 

Omvang van de verzekering
Tot maximaal het verzekerd bedrag is per gebeurtenis verzekerd de schade die de verzekerden lijden als gevolg 

van een (verkeers-)ongeval.

Onder schade wordt verstaan:

1. schade aan personen: de schade voortvloeiende uit letsel of aantasting van de gezondheid van de 

verzekerde, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;

2. schade aan zaken: de schade, voortvloeiende uit beschadiging of vernietiging van zich in en/of op het 

motorrijtuig bevindende zaken.

Vaststelling vergoeding
Wordt een verzekerde gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de omvang van de vergoeding en van 

degenen die recht hebben op vergoeding, het bepaalde in de artikelen 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek 

dienovereenkomstig worden toegepast.

Rechthebbenden
Op deze verzekering kan uitsluitend een beroep worden gedaan door de rechtstreeks bij het schadegeval

betrokken benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten betrekkingen.
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Overschrijding verzekerd bedrag
Indien meerdere personen aan deze verzekering rechten kunnen ontlenen en hun schade in totaal het verzekerd 

bedrag overtreft, zal dit naar evenredigheid van hun schade worden verdeeld.

Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke uitkeringen en is de waarde daarvan, met inachtneming van 

andere uitkeringen, hoger dan het verzekerd bedrag dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar 

evenredigheid verminderd.

Samenloop aansprakelijkheidsverzekering
Indien een van de verzekerden aansprakelijk is voor de onder deze paragraaf gedekte schade, zal de betaling -

voor zover vorderbaar onder de aansprakelijkheidsverzekering - geschieden als zijnde verschuldigd krachtens de 

paragraaf wettelijke aansprakelijkheid.

Uitsluitingen 
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing:

• Ander gebruik (1) 

• Gedrag van verzekerde (3) 

• Rijbewijs motorrijtuigen (5) 

• Wedstrijden (10) 

• Schade aan personen die zich buiten de normale zitplaatsen op of in het motorrijtuig bevinden. 

De bovenstaande uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin genoemde 

omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze 

omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

• Mededelingsplicht (0) 

• Beslag overheid (19) 

• Molest (20) 

• Atoomkernreacties / (bio-)chemische wapens(21)

• Alcohol-/drugsgebruik (24) 

• Schade motorrijtuig (42) 

• Schade handelsvoorraad (43) 

• Schade bedrijfsmatige goederen (44) 

• Geld/geldswaardig papier (45) 

• Merkelijke schuld (62) 

Beperkingen van de uitkering:
Sieraden en foto- en filmapparatuur zijn slechts verzekerde tot een maximum van € 2.270,00 per verzekerde.

Het in strijd met de wettelijke verplichting niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige veiligheidsgordels kan 

eigen schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld wordt vastgesteld overeenkomstig het heersend recht 

en wordt bij vaststelling van de uitkering toegerekend.
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Ongevallen in-/opzittenden

Verzekerden

• De bestuurder; 

• zijn passagiers. 

Omvang van de verzekering
Bij overlijden

In geval van overlijden van de verzekerde als gevolg van een ongeval, keren wij het bedrag uit dat verzekerd is 

voor overlijden. Daarbij houden wij rekening met wat in deze dekking bepaald is onder ’Beperkingen van de 

uitkeringen’.

Als wij voorafgaand aan het overlijden een uitkering of een voorschot hebben verstrekt wegens blijvende 

invaliditeit die het gevolg was van hetzelfde ongeval, dan wordt deze uitkering in mindering gebracht op de 

uitkering die in verband met het overlijden wordt gedaan. Als de uitkering die wij hebben gedaan wegens 

blijvende invaliditeit hoger is dan de uitkering wegens overlijden, vorderen wij daarvan niets terug.

Bij blijvende invaliditeit

In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ongeval, wordt een percentage uitgekeerd 

van het verzekerd bedrag dat geldt bij blijvende invaliditeit. Dit percentage wordt vastgesteld in overeenstemming 

met de mate van blijvende invaliditeit. Daarbij houden wij rekening met wat in deze dekking bepaald is onder 

’Beperkingen van de uitkeringen’.

In een aantal gevallen wordt de uitkering wegens blijvende invaliditeit vastgesteld naar vaste percentages zoals 

hieronder vermeld:

Bij blijvend volledig (functie)verlies van:

- arm of hand 75%

- duim 25%

- wijsvinger 15%

- elke overige vinger 10%

- been of voet 70%

- grote teen 10%

- elke overige teen 3%

- een oog 35%

- beide ogen 100%

- een oor 25%

- beide oren 60%

- reuk en/of smaak 10%

- psychisch vermogen100%

- een nier 20%

- de milt 5%

Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van deze percentages vastgesteld.
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In alle andere gevallen van blijvende invaliditeit wordt de uitkering ook vastgesteld als een percentage van het 

verzekerd bedrag, maar dan in evenredigheid met de mate van blijvende invaliditeit. De verzekerde mag daarbij 

zelf bepalen of daarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsongeschiktheid voor zijn beroep.

Per verzekerde keren wij voor één of meer ongevallen in totaal nooit méér uit dan het verzekerd bedrag dat geldt 

voor blijvende invaliditeit.

Als een bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, dan verlenen wij uitkering op grond 

van het verschil tussen de mate van blijvende invaliditeit vóór en na het ongeval.

De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra gesproken kan worden van een onveranderlijke 

toestand. Als er binnen twee jaar na het ongeval nog geen onveranderlijke toestand is, wordt de mate van 

blijvende invaliditeit toch vastgesteld. De hoogte van de uitkering wordt bepaald op grond van de definitieve mate 

van invaliditeit zoals die kan worden verwacht op grond van medische rapporten.

Als de verzekerde als gevolg van het ongeval overlijdt vóór de vaststelling van blijvende invaliditeit, dan zijn wij

geen uitkering voor blijvend invaliditeit verschuldigd.

Als de verzekerde vóór de vaststelling van blijvende invaliditeit overlijdt - wegens een andere oorzaak dan door 

het ongeval - dan blijft het recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit bestaan. De hoogte van de uitkering

wordt dan bepaald volgens de definitieve mate van invaliditeit, zoals die op grond van medische rapporten kon 

worden verwacht als de verzekerde niet overleden zou zijn.

Als binnen één jaar na de ongevalsdatum nog geen blijvende invaliditeit is vastgesteld, zijn wij vanaf de 366e dag 

na de ongevalsdatum de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag dat uiteindelijk uitgekeerd wordt.

Betaling van de uitkering
Bij overlijden keren wij uit aan de overblijvend echtgenoot of echtgenote of, als deze er niet meer is, in gelijke 

delen aan de wettige erfgenamen van de verzekerde.

De Staat der Nederlanden en de schuldeisers die geen erfgenamen zijn, kunnen in geen geval aanspraken 

maken op deze uitkering.

Bij blijvende invaliditeit keren wij uit aan de verzekerde aan wie het ongeval is overkomen.

Afhankelijk van de hoogte van de uitkering kan het zijn dat wij de Inspecteur van de Belastingen in kennis dienen 

te stellen van deze uitkering.

Verplichtingen van de verzekerde
De verzekerde is verplicht:

• zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en al het mogelijke te doen om het herstel te 

bevorderen; 

• de medewerking te verlenen die wij vragen, zoals het zich laten onderzoeken door een arts die door ons is 

aangewezen; 

• ons alle gegevens te verstrekken die van belang zijn, en ons te machtigen bij derden inlichtingen in te winnen; 

• tijdig met ons te overleggen bij vertrek naar een ander (verpleeg)adres of naar het buitenland; 

• ons terstond op de hoogte te stellen van een geheel of gedeeltelijk herstel. 

Bij een ongeval met dodelijke afloop mogen wij van de rechthebbenden verlangen dat zij hun medewerking geven 

aan elk in- en/of uitwendig onderzoek dat wij nodig achten. Zo moeten zij de arts die wij daarvoor hebben 

aangewezen, onmiddellijk in staat stellen een dergelijk onderzoek uit te voeren.
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Als één of meer rechthebbenden hun medewerking weigeren zodat een dergelijk onderzoek niet kan 

plaatsvinden, vervallen al onze verplichtingen tegenover alle rechthebbenden.

Uitsluitingen 
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing (de tekst van deze uitsluitingen leest u in het algemeen deel van dit 

hoofdstuk):

• Ander gebruik (1) 

• Gedrag van verzekerde (3) 

• Rijbewijs motorrijtuigen (5) 

• Wedstrijden (10) 

• Aanhangwagen (11) 

• Misdrijf (15) 

• Bestaande ziekte (17) 

• Alcohol-/drugsgebruik (24) 

De bovenstaande uitsluitingen gelden niet voor de verzekerde die aantoont dat de daarin genoemde 

omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze 

omstandigheden redelijkerwijs geen verwijt treft.

• Mededelingsplicht (0) 

• Bewuste roekeloosheid (16) 

• Beslag overheid (19) 

• Molest (20) 

• Atoomkernreacties / (bio-)chemische wapens(21)

Beperkingen van de uitkering 
Voor verzekerden, die ten tijde van het ongeval 70 jaar en ouder zijn, wordt ten hoogste uitgekeerd:

• bij overlijden 50% van het bedrag dat volgens het verzekeringsbewijs verzekerd is bij overlijden met een 

maximum van € 4.550,00; 

• bij blijvende invaliditeit 

• ofwel 50% van het bedrag dat volgens het verzekeringsbewijs en met inachtneming van wat bepaald is 

onder ’Omvang van de verzekering’, verzekerd is bij blijvende invaliditeit; 

• ofwel - naar keuze van verzekerde - een rente-uitkering die per jaar gelijk is aan 6% van het verzekerd 

bedrag. 

Voor verzekerden, die ten tijde van het ongeval jonger zijn dan 16 jaar zal de uitkering in geval van overlijden ten 

hoogste € 3.410,00 bedragen.

Als op het moment van het ongeval het aantal verzekerden - dus bestuurder plus passagiers - groter is dan in of 

op het motorrijtuig wettelijk is toegestaan, dan worden de verzekerde bedragen per verzekerde verlaagd volgens 

de verhouding:

aantal toegestane personen / aantal verzekerden. 
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Daarnaast geldt dat het in strijd met de wettelijke verplichting niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige 

veiligheidsgordels of het niet dragen van een helm eigen schuld aan de schade kan opleveren. Die eigen schuld 

wordt vastgesteld overeenkomstig het heersend recht en wordt bij vaststelling van de uitkering toegerekend.

Aanmelding
De aanmelding van de te verzekeren objecten dient vooraf te geschieden via de tussenpersoon.

Ongevallen in-/opzittenden
Eénmaal per kwartaal wordt de premie in rekening gebracht bij verzekeringnemer voor de aanmeldingen in het 

betreffende kwartaal.
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Tot slot…

Contractsduur
De contractsduur van de verzekering is 12 maanden met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode. 

Geldigheid voorstel:
Dit verzekeringsvoorstel is vrijblijvend en geldig tot drie maanden na de datum van dit voorstel.

Vragen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon.

Goed om te weten
Interpolis maakt deel uit van de Achmea Groep. U wordt beschouwd als klant van de Groep.

Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij 

binnen de Achmea Groep voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante 

producten en/of diensten, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor 

statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van uw 

persoonsgegevens is de Gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. U 

kunt deze gedragscode inzien op de site van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. 

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep uw gegevens raadplegen bij de 

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook 

onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het 

privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl

www.verzekeraars.nl
www.s



