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Reden afgifte Afgifte duplicaatpolis 

  

Soort verzekering Vrijwilligerspakket 

  

Soort pakket Uitgebreid pakket 

Aantal inwoners 32.077 
Peildatum 1 januari 2017 

Dekking Schadeverzekering voor vrijwilligers 
Verzekerde bedragen € 2.500.000 maximum bedrag per gebeurtenis 

€ 12.500 in geval van overlijden als gevolg van een ongeval 
€ 25.000 in geval van blijvende algehele invaliditeit als gevolg 

 

van een ongeval 
€ 30.000 in geval van zaakschade aan het motorrijtuig als 

 

gevolg van een ongeval 
€ 5.000 in geval van schade aan roerende zaken als gevolg 

 

van een ongeval 
Eigen risico € 250 voor zaakschade aan het motorrijtuig 

Deze dekking geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van 
de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de 
plaats waar de functie wordt uitgeoefend. 

Verzekerden Als verzekerden worden beschouwd de vrijwilligers binnen de gemeente 
inclusief de maatschappelijke stagiaires. De vrijwilliger is degene die in 

á 

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en 
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enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden 
verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een 
maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige 
brandweer en vrijwillige politie. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens. 

Dekking Bestuurdersaansprakelijkheid 
Verzekerde bedragen € 500.000 per aanspraak per organisatie 

€ 1. 000 .  000  per organisatie per jaar 
€ 5.000.000 per gemeente per jaar 
€ 150.000 sublimiet boetes 

Verzekerden Dit betreft de dekking voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders 
van alle organisaties die actief zijn als vrijwilligersorganisatie in een 
gemeente. De organisatie is een instelling die zich inzet voor inwoners van 
een gemeente op alllerlei gebied en daarbij vrijwilligers inzet voor de 
uitvoering en wordt bestuurd door vrijwilligers. 

Dekking Aansprakelijkheid voor vrijwilligers 
Verzekerde bedragen € 2 .500. 000 per aanspraak 

€ 5.000.000 perverzekeringsjaar 

Deze dekking geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van 
de functie, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de 
plaats waar de functie wordt uitgeoefend. 

Verzekerden Als verzekerden worden beschouwd de vrijwilligers binnen de gemeente 
inclusief de maatschappelijke stagiaires. De vrijwilliger is degene die in 
enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden 
verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een 
maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige 
brandweer en vrijwillige politie. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens. 

Dekking Aansprakelijkheid voor rechtspersonen 
Verzekerde bedragen € 2.500.000 per aanspraak 

€ 5.000.000 perverzekeringsjaar 
€ 10.000 voor roerende zaken 
€ 100.000 voor onroerende zaken 

Verzekerden Als verzekerden worden beschouwd de vrijwilligersorganisaties 
aangesloten bij de verzekeringnemer. Vrijwilligersorganisaties zijn 
organisaties die zich bezig houden met de coördinatie en uitvoering van 

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en 
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634. 
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vrijwilligerswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord. 

Dekking Rechtsbijstandsverzekering 
Verzekerd bedrag € 35 .000 voor externe kosten 

Verzekerden Als verzekerden worden beschouwd de vrijwilligers binnen de gemeente 
inclusief de maatschappelijke stagiaires. De vrijwilliger is degene die in 
enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden 
verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een 
maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn vrijwillige 
brandweer en vrijwillige politie. Er is geen sprake van een leeftijdsgrens. 

Voorwaarde(n) CSV17 Coll.  Schadeverz. Vrijwilligers 09 
Business  Guard Private DO 2013 
MAV AVP 2014 AVP Vrijwilligers AP06 
O1 Chartis 2010/07 
NBA  2014 MABA2015 AVB 01-2015 
DAS81 DAS RB Particulier (01/10) 
DAS82 DAS RB voor vrijwilligers (S002) 

Clausule(s) VW005 VW006 VW007 VW004 VW001 VW003 VW01 1 

AV005 AV001 

Basispremie per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting € 6.736, 03 
Incassobedrag per jaar € 8.153,01 
Premievervaldatum 1 januari 2019 

s 
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Datum afgifte 2o 
 

Afgegeven door 

 

chtigde, One Underwriting B.V. 
lin Insurance SE 

V,óorzover een of meerdere van onderstaande verzekering(en) blijkens 
pantekening op het polisblad is meeverzekerd geschiedt de 
ondertekening voor die onderdelen als onderstaand: 

Bestuurdersaansprakelijkheid 100% AIG  Europe Limited, Netherlands 
Rechtsbijstand 100% DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 

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 

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en 

ó bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634. 



A om 

Empower Results® 

Verzekeringnemer Gemeente Tytsjerksteradiel 
Postbus 3 
9250 AA BURGUM 

VERVOLGBLAD 

Polisnummer 5229-M M 110269082 
Kenmerk 3268092 80002 
Datum afgifte 2 oktober 2018 

VWO05 Naverrekening (algemeen) 

De premie is per persoon verschuldigd ongeacht de duur waarvoor de verzekerde in het 
betreffende verzekeringsjaar actief is geweest. 

Telkens zal na afloop van elk verzekeringsjaar de verzekeringnemer een opgave verstrekken van 
het aantal gemeenten dat in het afgelopen jaar bij de verzekeringnemer aangemeld is geweest. 
Daarna zal de definitieve premie voor de nieuwe verzekeringsperiode worden vastgesteld op basis 
van het aantal vrijwilligers van de aangesloten gemeenten. 

VW006 Terrorsimedekking (rechtbank Amsterdam dd. 10-01-2007) 

Het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT) is meegezonden met het polisblad waarop het clausuleblad van 
toepassing is verklaard en is op verzoek wederom verkrijgbaar. 

Bijzondere uitsluiting op NHT dekking 
Het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij N.V. (NHT) 
is niet van toepassing op (eventueel) onder deze verzekering gedekte risico's die niet zijn 
"in Nederland gelegen risico's" in de zin van artikel 1.1 van de Wet op het financieel 
toezicht. Ten aanzien van deze risico's geldt dat van dekking zijn uitgesloten aanspraken tot 
schadevergoeding als gevolg van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: 
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen als omschreven in artikel 1.1, 

1.2 en 1.3 van het clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT); 

- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of 
preventieve maatregelen in de hiervoor bedoelde zin. 

VWO07 Vrijwilligerspakket 

Definitie vrijwilligerspakket 

De vrijwilliger is de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald 
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een 
maatschappelijk belang wordt gediend. 
Tevens worden maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers als verzekerden aangemerkt. 
Hieronder vallen ook de volgende activiteiten: 
- Eenmalige activiteiten 
- Kerkelijk werk en buurtactiviteiten 
- activiteiten waarbij motorrijtuigen worden ingezet. 

Pagina 1 Zie vervolgblad 
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Aanmelding: 
Er behoeft geen registratie plaats te vinden van de deelnemende organisaties en/of 
vrijwilligers. 

Leeftijdsgrens: 
Er geldt geen leeftijdsgrens. 

Uitgesloten zijn: 
- Vrijwillige politie 
- Vrijwillige brandweer 

Dekkingsgebied 
Europa 

VWO04 Collectieve Ongevallen Inzittendeverzekering 

Vervoerde personen (ongevallen inzittenden) 
De dekking is van kracht tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden, alsmede het 
gaan naar en komen van de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde activiteiten 
verricht, rechtstreeks zonder onderbreking via de kortste weg. 

Begunstiging 
De genoemde uitkering zullen geschieden als volgt: 
a. bij overlijden aan de weduwe/weduwnaar van verzekerde of bij ontstentenis van deze aan 

zijn/haar wettelijke erven. 
b. bij blijvende invaliditeit aan verzekerde. 

Maximum verzekerde bedrapen (ongevallen inzittenden) 
Artikel 3 (maximum verzekerde bedragen) van de Collectieve ongevallen inzittendenverzekering 
Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2010/7 is niet van toepassing. 

VW001 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren 

Vrijwilligers ten opzichte van elkaar 
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de vrijwilligers bij het verrichten van hun 
activiteiten ten opzichte van elkaar. 

Opzicht (aansprakelijkheid) 
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die het 
gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd, dat verzekerde of iemand namens hem 
die (on)roerende zaken om enige reden onder zich heeft. 

Pagina 2 Zie vervolgblad 
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Uitsluitingen (aansprakelijkheid) 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door: 
- diefstal, vermissing of verdwijning van zaken; 
- werkzaamheden met open vuur en classificeren. 

Voorrisico (aansprakelijkheid) 
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft 
plaatsgevonden voor 01-01-2003. 

VW003 Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven 

Opzicht (aansprakelijkheid) 
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die het 
gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd, dat verzekerde of iemand namens hem 
die (on)roerende zaken om enige reden onder zich heeft. 

Uitsluitingen (aansprakelijkheid) 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door: 
- diefstal, vermissing of verdwijning van zaken; 
- werkzaamheden met open vuur en classificeren. 

Uitsluiting personenschade vrijwilliger (aansprakelijkheid) 
In afwijking van hetgeen is bepaald in de bijzondere voorwaarden MABA2015 is niet verzekerd de 
aansprakelijkheid van verzekeringnemer ten opzichte van vrijwilligers indien deze aanspraak en 
de daaruit voortvloeiende schade gedekt is onder het dekkingsonderdeel 'collectieve 
schadeverzekering vrijwilligers'. 

VW011 Rechtsbijstand vrijwilligers 

Verzekerden 
Verzekerd zijn de personen (vrijwilligers) die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk 
verrichten voor in de verzekerde gemeente gevestigde organisaties. 

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand: 
Bij het verhalen van een door hem tijdens zijn vrijwilligerswerkzaamheden geleden schade, niet 
zijnde schade aan hem in eigendom toebehorende motorrijtuigen en vaartuigen. 

Bij een tegen hem ingestelde strafvervolging in verband met verondersteld strafrechtelijk 
handelen tijdens de uitoefening van zijn vrijwilligerswerkzaamheden. 

Verzekerd bedra 

Pagina 3 Zie vervolgblad 
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€ 35.000,00 per aanspraak voor extern gemaakte kosten, intern gemaakte kosten zijn onbeperkt 
verzekerd. 

Dekkingsgebied 
Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, België of Duitsland mits de rechter van één van die 
landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 

Pagina 4 Zie vervolgblad 
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Clausule AV005 Handels- en economische sancties 

In aanvulling op de bepalingen in de (algemene)voorwaarden geldt het volgende: 

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale 
en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u 
of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij 
toetsen dit achteraf. Daarom is de hieronder vermelde 'opschortende voorwaarde' van kracht. 

De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 10 werkdagen nadat wij de polis aan u 
hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is 
de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon wél voorkomt 
op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. 

De opschortende voorwaarde luidt: 
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op 
grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van: 
- verzekeringnemer; 
- verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen 

hebben bij het bestaan van de overeenkomst; 
- vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer; 
- uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer. 

Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat verzekeringnemer, de verzekerde zaken, de 
verzekerde(n) of andere belanghebbenden (alsnog) is/ zijn opgenomen op een nationale of 
internationale sanctielijst en dit niet bij een periodieke toetsing is vastgesteld, dan geldt 
dat: 

de maatschappij geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin 
op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld; 
de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten 
voor wie geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale 
regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren, van de verzekering zijn 
uitgesloten. 

Pagina 5 Zie vervolgblad 



AON 
Empower Results® 

Verzekeringnemer Gemeente Tytsjerksteradiel 
Postbus 3 
9250 AA BURGUM 

VERVOLGBLAD 

Polisnummer 5229-MM 110269082 
Kenmerk 3268092 80002 
Datum afgifte 2 oktober 2018 

AV001 Opzegging door verzekeringnemer 

In tegenstelling tot het bepaalde in de van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden geldt ten 
aanzien van de verzekeringsduur dat verzekeringnemer het recht heeft de overeenkomst dagelijks 
op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, 
waarbij de datum van ontvangst door de maatschappij geldt als ingangsdatum van de opzegtermijn. 
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