Offerte Bedrijfsmatige Aansprakelijkheidsverzekering
Gediplomeerde trainer/instructeur Paardensport
Springen/Dressuur
Behandeld door

Equine Risk
Telefoon; 013 – 46 86 300
info@equinerisk.com

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u onze offerte/aanvraag voor een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven inzake uw
beroepsuitoefening als gediplomeerde trainer/instructeur van dressuur- en/of springpaarden.
In deze verzekering is opzicht meeverzekerd aangezien u in deze beroepsuitoefening niet zonder deze
toevoeging in de dekking kunt. Bij opzicht gaat het om zaken die aan de zorg van een ander zijn
toevertrouwd of die hij/zij op een andere wijze onder zich heeft genomen en waarover hij/zij tot op zekere
hoogte de feitelijke macht uitoefent. Een paard wat u bijvoorbeeld traint voor een derde en waaraan door
uw toedoen schade wordt veroorzaakt valt onder opzicht. U hebt op dat moment dat paard onder u in
bruikleen cq in beheer.
Opzicht is standaard uitgesloten op de AVB dekking, maar bij deze verzekering is het dus meeverzekerd tot
maximaal € 5.000,00 per aanspraak met een maximum van € 10.000,00 per jaar.
Hebt u behoefte aan een hogere opzicht dekking? Neem dan contact met ons op voor maatwerk.
Voor het sluiten van deze verzekering kunt u de offerte/aanvraag volledig invullen, ondertekenen en in zijn
volledigheid samen met een kopie van uw diploma(’s), een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van
uw inschrijving KvK (indien van toepassing) aan ons retour sturen per;
Post;
Email als bijlage;

Equine Risk, Postbus 1448, 5004 BK Tilburg
info@equinerisk.com

Mocht u vragen hebben over deze offerte of naast deze hoedanigheid als trainer/instructeur nog meerdere
hoedanigheden willen verzekeren, neem dan gerust contact met ons op.
Wilt u de van toepassing zijnde voorwaarden alvast doornemen? U treft ze aan op de Downloadpagina van
onze website www.equinerisk.com.
Met vriendelijke groet,

Equine Risk, Postbus 1448, 5004 BK TILBURG
KvK Midden Brabant; 18082802, Internet; www.equinerisk.com, e-mail; info@equinerisk.com

OFFERTE/AANVRAAG AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
GEDIPLOMEERDE TRAINER/INSTRUCTEUR PAARDENSPORT
SPRINGEN/DRESSUUR
Agentschap

:
Equine Risk; 184322

Premie

:

De geoffreerde premies zijn exclusief assurantiebelasting en eventuele
pakketkorting indien u meerdere rubrieken bijsluit.

Voorlopige dekking

:

Indien u voorlopige dekking wenst verzoeken wij u vooraf met ons contact op
te nemen.

Algemeen
Hoedanigheid
Geldigheidsgebied

:
:

Gediplomeerde trainer/instructeur paardensport springen/dressuur
Lidstaten Europese Unie

Algemene Voorwaarden

:

AVZ 16-01

Verzekerde bedragen
€ 2.500.000,-

per aanspraak en maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Rubrieken en Voorwaarden
Rubriek

Bijzondere voorwaarden

1. Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen (AVB)
2. Werkgeversaansprakelijkheid (WGA)

AVB 16-01
AWG 16-01

Eigen risico
Bij zaakschade € 250,00 per aanspraak.
Bij letselschade veroorzaakt door eigen of ingeleende (les)paarden en trainingspaarden
€ 500,00 per aanspraak. (Clausule 892)
Bij opzichtschade € 500,00 per aanspraak. (Clausule 801)
Premie
De onderstaande jaarpremies gelden voor de rubrieken 1 en 2 tezamen:
€ 2.500.000,- / € 5.000.000,- De premie bedraagt € 218,75 per jaar.
Indien u met eigen paarden werkt of paarden in training hebt staan van derden, geldt er een
premietoeslag van € 25,00 per paard wat u hiervoor inzet of wat u in training hebt staan.
U kunt het aantal paarden voor het meeverzekeren van deze risico aansprakelijkheid
aan het einde van het formulier vermelden.
Contractduur
De verzekering geldt voor 1 jaar en wordt telkens met een zelfde termijn stilzwijgend verlengd.
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Van toepassing zijnde clausules
171 – Kledingstukken, sieraden e.d.
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verduistering, verlies,
vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren.
189 – Legionella
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door een handelen of nalaten dat in
strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift inzake legionella preventie. Wij bieden wel
dekking als de verzekerde kan aantonen dat de schade hierdoor niet ontstaan en ook niet vergroot is.
780 - Paardensport
Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:
- Die is ontstaan door of (mede) heeft kunnen ontstaan door c.q. ten tijde van het geven van les(sen)
als bij en/of tijdens de les(sen) geen gediplomeerd instructeur c.q. instructrice aanwezig is;
- Die is ontstaan of (mede) heeft kunnen ontstaan tijdens wedstrijden/parcoursen die niet aan de door
K.N.H.S. gestelde eisen voldoen;
- Die is ontstaan door of (mede) heeft kunnen ontstaan als door de benadeelde geen veiligheidscap en
rijkleding is/werd gedragen;
- Die is ontstaan door of (mede) heeft kunnen ontstaan door individueel buiten de manege te rijden,
zonder in het bezit te zijn van een geldig ruiterbewijs.
De verplichting tot het dragen van een veiligheidscap komt te vervallen als de K.N.H.S. het dragen van een
veiligheidscap tijdens wedstrijden niet toestaat. Als de verzekerde aannemelijk maakt dat het niet nakomen
van een van de hiervoor genoemde verplichte preventiemaatregelen niet heeft c.q. hebben bijgedragen tot
deze schade of tot de grootte van deze schade, zal de maatschappij deze schade in behandeling nemen
overeenkomstig de polisvoorwaarden en overige bepalingen.
801 - Opzicht
De uitsluiting ‘Opzicht’ in de Bijzondere Voorwaarden geldt niet voor de aansprakelijkheid
voor schade veroorzaakt tijdens bewerking, bewaring, gebruik, reparatie, behandeling en
daarmee samenhangend vervoer aan zaken van opdrachtgever.
Deze aansprakelijkheid is verzekerd tot een maximum van € 5.000,00 per aanspraak en tot een
maximum van € 10.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag, met
een eigen risico per aanspraak van € 500,00.
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade:
- aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft;
- in verband met diefstal, verduistering, vermissing of verlies;
- aan motorrijtuigen, werkmaterieel, (sta-)caravans en (lucht-)vaartuigen die u of iemand
namens u onder zich heeft;
- aan zaken die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft uit hoofde van een
huur-, huurkoop-, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronder het
recht van gebruik en bewoning);
- aan onroerende zaken;
- ten gevolge van brand en/of ontploffing;
- die uit zaakschade voortvloeit, zoals bedrijfsstilstand, omzetderving en dergelijke;
- indien en voor zover gedekt onder een andere verzekering, al dan niet van oudere datum;
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892 - Eigen risico
Het met betrekking tot deze clausule op het polisblad vermelde eigen risico geldt voor:
Letselschade veroorzaakt door eigen of ingeleende (les)paarden en trainingspaarden.
8527 - Uitsluitingen
Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade in verband met het niet of het niet juist
voldoen aan verwachtingspatronen.
Slotverklaring
a. Heeft enige maatschappij ooit een verzekeringsvoorstel van u of uw bedrijf  ja  nee
afgewezen, een lopende verzekering opgezegd of slechts onder bijzondere
voorwaarden dan wel tegen een hogere premie willen voortzetten?
Zo ja, wanneer, welke verzekering, welke verzekeraar en om welke reden?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
b. Bent u, het bedrijf of een medebestuurder van het bedrijf in de loop van de  ja  nee
laatste 8 jaar door de strafrechter veroordeeld wegens een vermogens- of
een geweldsmisdrijf?
(Bij bevestigende beantwoording kunt u vertrouwelijke informatie
desgewenst in een gesloten envelop geadresseerd aan de directie
bijvoegen).
c. Bent u de regelmatige bestuurder of de houder van het kentekenbewijs in de  ja  nee
afgelopen 8 jaar in verband met een verkeersdelict (voorwaardelijk)
veroordeeld tot een gevangenisstraf of hechtenis of is een van hen bij
vonnis (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd?
(Bij bevestigende beantwoording kunt u vertrouwelijke informatie
desgewenst in een gesloten envelop geadresseerd aan de directie
bijvoegen).
 ja  nee
d. Heeft u of uw bedrijf reeds eerder schade geleden door een te verzekeren
gebeurtenis?
Zo ja, wat was de oorzaak, hoe groot was de schade en wanneer trad de schade op?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Wanneer u ten tijde van de schade was verzekerd, bij welke maatschappij liep de verzekering
en onder welk polisnummer?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e. Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico’s, over uw  ja  nee
persoon, de medebestuurders van het bedrijf of de medeverzekerden dat
voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen
zijn?
Zo ja, dan graag bijzonderheden vermelden.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.
Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en de
daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen.
Wijze van betaling
Betaling vindt plaats aan:
 Automatische afschrijving*:
ASR d.m.v.
IBAN Rekeningnummer: ….…………………..…………………………….
 Factuur
Betalingstermijn: 
*
**

jaar

 halfjaar



kwartaal



maand**

De machtiging tot automatische afschrijving van uw IBAN rekeningnummer wordt verleend door
ondertekening van dit aanvraagformulier.
In geval van maandbetaling, is automatische incasso verplicht.

Belangrijk
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (ASR) verwerkt ten behoeve van
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van
fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (ASR) uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist.
Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie; www.stichtingcis.nl).
ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of
onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De voorwaarden van de door u
gewenste verzekering liggen ter inzage bij ASR.
U ontvangt deze samen met de polis. Op uw verzoek kunnen de voorwaarden u bovendien nu reeds worden toegezonden.

Uw gegevens en handtekening voor akkoord
Ingangsdatum
Naam contractant
Geboortedatum
Klantidentificatie
Bedrijfsnaam en KvK
indien van toepassing
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Diploma(’s)
Inzet eigen paarden
Paarden in
training/pension
Datum ondertekening
Handtekening

:
:
:
Graag een kopie van uw identificatiebewijs bij de aanvraag voegen.
: Graag een kopie van uw KvK inschrijving bij de aanvraag voegen.
:
:
:
:
: Graag een kopie van uw diploma(’s) bij de aanvraag voegen.
: Nee / Ja; Aantal………………
: Nee / Ja; Aantal………………
:
:

Voor klachten over dit product of deze verzekering kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op de site www.asr.nl
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