
Onderwerp: FW: Verzekeringen aangesloten organisaties
Van: Wendy Smits <w.smits@gehandicaptensport.nl>
Datum: 24-09-15 13:15
Aan: "b.rhebergen@hetnet.nl" <b.rhebergen@hetnet.nl>

Beste Bert,

Hieronder de reactie van onze verzekeraar.
Hopende hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met sportieve groet,

Wendy Smits
Coördinator Ledenservice
Aanwezig maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

T: 030 751 3870
E: w.smits@gehandicaptensport.nl
W: www.gehandicaptensport.nl
Wattbaan 31-49 | 3439 ML | Nieuwegein

Nieuwsbrief van Gehandicaptensport Nederland ontvangen? Klik hier om in te schrijven.

Van: Arno Wijnands <Arno.Wijnands@aon.nl>
Datum: 24 september 2015 12:16:56 CEST
Aan: Dos Engelaar <d.engelaar@gehandicaptensport.nl>
Onderwerp: Antw.: Verzekeringen aangesloten organisaties

Beste Dos, hieronder het antwoord (in cursief) bij de originele mail.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Arno Wijnands RMiA  |  Managing Director
Aon Risk Solutions  |  Specialties 

Van: Bert Rhebergen <b.rhebergen@hetnet.nl>
Datum: 4 september 2015 15:06:57 CEST
Aan: <info@gehadicaptensport.nl>
Onderwerp: Verzekeringen aangesloten organisaties

Beste mensen,

Wij zijn aangesloten en verzekerd bij uw koepelorganisatie maar hebben
toch een vraag over de verzekering en wel de clausule zoals die staat in
uw brochure (zie hieronder).

Betekent 'derden' in dit geval mensen van buiten de eigen organisatie of
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kunnen dit ook de deelnemers zelf zijn.
Bijvoorbeeld: twee mensen van dezelfde vereniging lopen elkaar per
ongeluk onderste boven waarbij een van hen (ernstig) letsel oploopt met
schade a.g.v. bijvoorbeeld niet vergoede nabehandelingen (fysiotherapie 
... enz.)
Valt dit dan onder de WA van de andere persoon indien deze uiteraard als
duidelijke veroorzaker kan worden aangemerkt?
Kortom: wat zijn 'derden' in dit verband?

Derden zijn anderen dan de persoon die de schade veroorzaakt.
In het aansprakelijkheidsrecht is het zo dat men, in geval van
schade, een ander aansprakelijk kan stellen op basis van een
doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht (onrechtmatige
daad) Daarnaast bestaat er ook nog risicoaansprakelijkheid, dat
betekent aansprakelijkheid vanuit een bepaalde ‘kwaliteit’
(bijvoorbeeld eigenaar van een dier, ouder van een jong kind,
eigenaar van een huis) Schade die door een kind, dier of pand
wordt veroorzaakt komt automatisch voor rekening van de ouder
of eigenaar, ook al kan die persoon er niets aan doen. Je kan
alleen jezelf niet aansprakelijk stellen.

In de sport en spel situatie zijn tegenstanders, of medespelers,
dus ook derden van elkaar. Daarbij hanteert de rechter echter
wel het adagium dat er sprake is van risico-aanvaarding, dus
dat er in geval van schade of letsel geen sprake is van een doen
of nalaten in strijd met een wettelijke plicht wanneer de schade,
of het letsel, ontstaat in een ‘normale’ sport- of spelsituatie.
Voorbeeld, twee rolstoelbasketballers gaan op een bal af, botsen
en de rolstoel raakt beschadigd. Dat kan gebeuren, dus dat is
een risico dat de ander accepteert. Geen aansprakelijkheid.
Zelfde situatie, maar nu steekt een andere speler een stok tussen
de wielen. Wel aansprakelijkheid, want dat hoef en kan je niet
verwachten. Vervelend is dan wel dat opzettelijk toegebrachte
schade wél aansprakelijkheid met zich meebrengt, maar NIET
gedekt is onder een aansprakelijkheidsverzekering.

Conclusie is dat schade die ontstaat in een normale sport- en
spelsituatie zelden tot nooit verhaalbare aansprakelijkheid met
zich meebrengt. Omgekeerd is het zo dat ALS er schade
ontstaat, en de rechter stelt aansprakelijkheid vast, zonder dat er
sprake is van opzet, dat er dan WEL dekking is onder de
aansprakelijkheidsverzekering.

Als we het bovenstaande voorbeeld nemen (elkaar omver lopen),
dan KAN het zijn dat er aansprakelijkheid is. Als die er is, dan is
er dekking onder een AVP (AansprakelijkheidsVerzekering voor
Particulieren) mits die persoon die verzekering ook heeft. Heeft
die persoon geen eigen dekking, dan kan de collectieve
verzekering van de VGS worden ingeroepen.

Graag hoor ik hoe dit precies in elkaar steekt. Uit de brochure is dat niet
goed op te maken en weelicht wel uit de polis zelf.
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Met vriendelijke groet,

Bert Rhebergen
06 33844998
Voorzitter van de Vereniging voor Aangepas Sporten " De IJsselstreek"

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland
5
December 2010

2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Ned
erland met een korte uitleg
Aansprakelijkheidsverzekering (polisnummer VA 80056
48)
De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking aan
de verzekerde lidorganisatie, bestuur, leden en
vrijwilligers indien zij aansprakelijk worden geste
ld voor schade (letsel en materieel) door hen
toegebracht aan derden tijdens verenigingsactivitei
ten.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de bestu
urdersaansprakelijkheid (zie toelichting
bestuurdersaansprakelijkheid). De aansprakelijkheid
sverzekering heeft met name betrekking op
materiele schade en letsel, een en ander binnen de
grenzen van de polisvoorwaarden.
De aansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden b
ij het lidmaatschap van Gehandicaptensport
Nederland.

KVK Rotterdam 24061634
This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the
following website of Aon: http://www.aon.nl/disclaimer
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