Aanvraagformulier Incidentele Cascoverzekering bij Evenementen
(transport/verblijf/gebruik verzekering)

Gegevens vrijwilligersorganisaties
1.

Naam:

O Stichting

O Vereniging

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.

3.

Algemene gegevens organisatie
a. Adres (straat / postcode / plaats

: ………………………………………………………………………………………………………

b. Contactpersoon

: ………………………………………………………………………………………………………

c. Telefoon

: ………………………………………………………………………………………………………

d. Emailadres

: ………………………………………………………………………………………………………

f. Iban

: ………………………………………………………………………………………………………

Naam van het evenement:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Aard van de activiteiten/omschrijving van het evenement:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

Aanvangsdatum evenement (begin van de dekking)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Einddatum evenement (einde van de dekking)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.

Opgave/omschrijving van de verzekerde zaken: (omschrijving + de te verzekeren waarde)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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AKKOORDVERKLARING met verzekeringsdekking conform het Aanvraagformulier Casco Objectverzekering Evenementen .

Verzekerde

: …………………………..

Adres

: …………………………..

Postcode en plaats

: …………………………..

Datum

: …………………………..

Handtekening

: …………………………..

Ingangsdatum

: …………………

BETALING

N.B.
U krijgt naar aanleiding van deze aanvraag per ommegaande het totaalbedrag van de premiekosten + assurantiebelasting toegezonden.

De aanvrager van g enoemde verzekering maakt z.s.m. op bankrekening NL32RABO0103227946 van Vrijwilligersnet Nederland eenmalig het
verschuldigde totaalbedrag voor de aangevraagde verzekering over met vermelding van: Casco Objectdekking en de naam van
aanvragende organsatie.

U kunt dit formulier retourneren aan:

Vrijwilligernet Nederland
Postadres
Telefoon
Email

Postbus 169
5580 AD Waalre
040-219.34.00
info@vrijwilligersnetnederland.nl
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offerte transport/verblijf/gebruik verzekering
Verzekeringnemer

:

Vrijwilligersnet Nederland

Verzekerden

:

- vrijwilligersorganisaties van de bij verzekeringnemer aangesloten
gemeenten

Verzekerde zaken

:

transport, verblijf en gebruik van eigen, gehuurde en geleende goederen
ten behoeve van vooraf bij Vrijwilligersnet Nederland opgegeven evenementen,
gedurende de periode dat de goederen onder verantwoordelijkheid van
verzekerde zijn.

Verzekerd bedrag

:

EUR 500.000,00 als maximum per evenement en EUR 250.000,00 als
maximum per object

Dekkingsgebied

:

Nederland

Premie

:

Per kwartaal zal verzekerde een overzicht verstrekken van de evenementen
die plaatsgevonden hebben, met daarin vermeld:
naam van de stichting/vereniging;
waarde van de verzekerde zaken;
ingangsdatum/einddatum.
De premiepromillages bedragen:
- transport/verblijf voor bepaalde tijd:
- maximaal 5 etmalen achtereen : 1,5 o/oo
- voor andere tijdvakken; premie op aanvraag.
De premiepromillages worden berekend over het verzekerd bedrag per
evenement.
De minimumpremie per evenement bedraagt EUR 50,00.
De premie zal verhoogd worden met € 25,00 administratiekosten
assurantiebelasting (21 %).

Eigen risico

:

Objecten met een waarde
- tot EUR 100.000,00
- EUR 100.000,00 tot EUR 250.000,00

: EUR
: EUR

125,00
250,00

Het eigen risico geldt per gebeurtenis.
Voorwaarden

:

Voorwaarden Nederlandse Beursgoederen polis 2006
Aanvullende voorwaarden TGV Volmacht IAK06

Clausules

:

- Clausuleblad Havelaar & Van Stolk BV met opname van:
- G 27 “Opruimingskosten” clausule
- Clausule “Van buiten komende onheilen”
- Clausule diefstal tijdens verblijf bij diefstalgevoelige apparatuur
- Clausule dagwaarde
- Clausule tenten
- Clausule motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
- Clausule elektrische en mechanische ontregeling
- Clausule uitsluiting sieraden, geld en geldswaardige papieren
- Clausule samenloop
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Clausule “Van buiten komende onheilen”
De verzekeraars vergoeden:
A.
verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken als gevolg van, door verzekerde te bewijzen, van buiten komende
onheilen, inclusief diefstal, vermissing, verduistering en niet uitlevering, echter onverminderd de bepalingen in de
artikelen 16, 17 en 24 “Aard en gebrek”, Schuld van een verzekerde”en "Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico" van de
Algemene Voorwaarden "Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006".
De verzekering dekt in afwijking van het gestelde in artikel 16 verlies van of materiële schade aan de verzekerde zaken
ontstaan door brand, ontploffing, zelfontbranding en kortsluiting ook als dit een gevolg is
van een eigen gebrek of de aard van de zaak.
B.

alle bijdragen in averij-grosse, zoals omschreven in artikel 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden "Nederlandse Beursgoederenpolis 2006".

De verliezen, schaden, onkosten en bijdragen in averij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens deze clausule aansprakelijk
zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.
Clausule diefstal tijdens verblijf bij diefstalgevoelige zaken
Diefstal, vermissing en zoekraken van diefstalgevoelige apparatuur en zaken met een dagwaarde hoger dan
EUR 1.000,00 is uitsluitend verzekerd indien aantoonbare sporen van braak aanwezig zijn aan de verblijfplaats waarin de zaken
zich bevinden of indien verzekerde bewijst dat hij in redelijkheid geen betere maatregelen had kunnen treffen ter voorkoming van de
diefstal, vermissing of zoekraken. Onder diefstalgevoelige apparatuur wordt verstaan: foto-, film-, beeld-, geluids-, ontvang- en
zendapparatuur (met uitzondering van mobiele telefoons), videocamera’s, recorders en alle soorten computerapparatuur (alles met
inbegrip van de daarbij behorende randapparatuur en hulpmiddelen) en zaken met een dagwaarde hoger dan EUR 1.000,00.
Clausule dagwaarde
Als verzekerde waarde geldt de dagwaarde, zijnde de aanschafprijs onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering of
slijtage.
Zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidwaarde worden op basis van marktwaarde, dat wil zeggen: de prijs die uitdrukking
geeft aan de waarde op de inkoopmarkt, vergoed.
Vergoeding voor schade aan gehuurde zaken is gemaximeerd tot het schade bedrag dat aan de verhuurder contractueel is
verschuldigd.
Andere schade dan materiële schade aan deze zaken zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Declaratie en schadevergoeding vinden op deze basis plaats.
Clausule tenten
Niet verzekerd is schade aan tenten ontstaan of veroorzaakt door:
bestaande schade(n) of gebreken;
schade ten gevolge weersinvloeden, waaronder hagel en storm;
schade ten gevolge van graffiti.
Clausule motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen
Motorrijtuigen in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, zeil- en motorboten en luchtvaartuigen alsmede
onderdelen en accessoires daarvan zijn niet verzekerd.
Clausule elektrische en mechanische ontregeling
Uitgesloten is verlies of schade ten gevolge van mechanische, elektrische of elektronische ontregeling, tenzij veroorzaakt door een
onder de polis verzekerd onheil en er sprake is van zichtbare uitwendige schade.
Clausule uitsluiting sieraden, geld en geldswaardige papieren
Van de dekking is uitgesloten schade aan of verlies van geld en geldswaardig papier (waaronder begrepen cheques, betaalkaarten,
betaalpassen, chipkaarten e.d.), kunst, edele metalen en edelstenen en (lijf)sieraden.
Clausule samenloop
Indien de schade tevens is gedekt onder één of meer andere verzekeringen al dan niet van oudere datum, of gedekt zou zijn indien
deze clausule niet zou hebben bestaan, dan loopt deze dekking slechts als excedent boven de dekking die onder de andere
verzekering(en) is of wordt verleend. Dit ongeacht of in de andere polis(sen) een samenloopartikel is opgenomen. In geen geval
komt gevolgschade of het eventuele eigen risico of no-claimverlies van een andere verzekering onder deze polis voor vergoeding in
aanmerking. Verzekerde zal na een schade de verzekeraar afschriften verstrekken van de lopende polissen die mogelijk dekking
bieden voor dit evenement, zodat de verzekeraar kan beoordelen of er sprake is van samenloop in de zin van artikel 7:961 B.W.
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AKKOORDVERKLARING

Verzekeringnemer

: …………………………..

Adres

: …………………………..

Postcode en plaats

: …………………………..

Ingangsdatum

: …………………

Eerdere verzekeringen:
Heeft een verzekeringsmaatschappij in de laatste acht jaar (een) verzekering(en) als door u aangevraagd of enige andere
verzekering(en), ongeacht van welke soort, aan of een ander belanghebbende bij deze verzekering(en) opgezegd of geweigerd of
hebben zij beperkende voorwaarden gesteld?
 Ja, soort verzekering:
Polisnummer:
 Nee

Maatschappij:

Strafrechtelijk verleden:
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdacht of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:
•
Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in
geschrifte of pogingen daartoe;
•
Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig
misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of pogingen(en) daartoe;
•
Overtreding van de Wet Wapens en Munitie, de Opiumwet, de Wet economische delicten?
 ja
 nee
Zo ja, geef dan aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is gekomen, wat het resultaat daarvan was en of
eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is
geweest van een schikking met het Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking tot stand kwam. (U kunt
deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden).
Reactie: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ondertekening
Dit formulier is naar waarheid ingevuld
en ondertekend door (naam)

:

te

:

Datum

:

Handtekening

:

U bent wettelijk verplicht om de gestelde vragen vóór het sluiten van de verzekering volledig en naar waarheid te beantwoorden.
Indien achteraf blijkt dat u niet aan deze mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op de uitkering wordt
beperkt of zelfs vervalt.
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