SPECIAAL REGLEMENT
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING AVBos – 0112
Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT
INHOUDSOPGAVE
Algemene bepalingen (rubriek A)
1. Begripsomschrijvingen
2. Dekking en eigen risico
3. Verzekerd bedrag
4. Verzekeringsgebied
5. Algemene uitsluitingen
6. Schaderegeling
7. Namelding
8. Premievaststelling/risico-inventarisatie
9. Opzegging of herziening na wetswijziging
10. Risicowijziging
Algemene aansprakelijkheid (rubriek B)
11. Dekking
12. Aanvullende uitsluitingen

1.7 Handelen of nalaten
Onder handelen of nalaten wordt verstaan een handelen of nalaten
waaruit een aanspraak voortvloeit.
Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat
uitsluitend vanwege een aan verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening
van verzekerde(n) komt.
1.8 Omstandigheid
Onder een omstandigheid wordt verstaan feiten, die voortvloeien uit of
verband houden met een bepaald, aan een verzekerde toerekenbaar
handelen of nalaten, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat
deze zullen leiden tot een aanspraak.

Aansprakelijkheid tegenover onbetaalde krachten (rubriek C)
13. Dekking
14. Aanvullende uitsluitingen

1.9 Calamiteit
Onder calamiteit wordt verstaan een (natuur)ramp, ander natuurgeweld of
een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade veroorzaakt en
waardoor meerdere onder deze verzekering verzekerde boseigenaren
worden aangesproken

ALGEMENE BEPALINGEN (rubriek A)

1.10 Derden
Onder derden wordt verstaan iedereen, met uitzondering van de
aansprakelijk gestelde verzekerde.

Bepaling 1 Begripsomschrijvingen
1.1 Verzekeringnemer
Als verzekeringnemer treedt op:
Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. ten behoeve van haar
deelnemers.
1.2 Verzekerden
Als verzekerden worden beschouwd:
1. de deelnemer van de Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A.
met tenminste een Basisverzekering Brand die op eigen verzoek is
geaccepteerd voor deze aansprakelijkheidsverzekering, in de verzekerde
hoedanigheid en zolang de Basisverzekering Brand van kracht blijft;
2. de familieleden en huisgenoten van die deelnemer, voor zover zij
werkzaamheden verrichten voor de verzekerde binnen het raam van de
verzekerde hoedanigheid;
1.3 Nederland
Onder Nederland wordt verstaan het in West-Europa gelegen
grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.
1.4 Milieuaantasting
Onder milieuaantasting wordt verstaan de uitstoot, lozing,
doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of
gasvormige stof, voorzover die een prikkelende of een besmetting
of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in
of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan
niet ondergronds(e) water(gang).
1.5 Bereddingskosten
Onder bereddingskosten in de zin van de verzekering worden
verstaan kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de
contractsduur van de verzekering door of vanwege de verzekerde
worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk
dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor - indien
voorgevallen - de verzekerde aansprakelijk zou zijn en waartegen
deze verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken.
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geacht bij de verzekeraar te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste
aanspraak is gemeld.

1.6 Aanspraak
Onder aanspraak wordt verstaan, een door een derde tegen een
verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade, voortvloeiend
uit een handelen of nalaten van een verzekerde.
Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die:
- met elkaar verband houden, of
- uit elkaar voortvloeien, of
- uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien, of
- uit een opeenvolgend handelen of nalaten, al dan niet met dezelfde
oorzaak, voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden

1.11 Schade
Onder schade wordt verstaan:
1. personenschade:
letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood
ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
2. zaakschade:
beschadiging, vernietiging of verlies van stoffelijke zaken van anderen
dan verzekerde met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
1.12 Geldigheidsduur
Onder de geldigheidsduur wordt verstaan de periode vanaf de
ingangsdatum van de verzekering tot de beëindigingdatum van de
verzekering.
1.13 Verzekeringsjaar
Onder een verzekeringsjaar wordt verstaan een periode van 12 maanden
vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur.
Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de
premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingdatum
korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als
verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 12
maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur.
1.14 Grootvee-eenheid (GVE)
Voor het vaststellen van de grootte van de veestapel geldt onderstaande
tabel:
- Afgekalfd rund en rund ouder dan 24 maanden: 1,00 GVE
- Rund van 6 maanden tot 24 maanden (mits niet gekalfd): 0,60 GVE
- Rund jonger dan 6 maanden: 0,20 GVE
- Schaap of geit: (ongeacht leeftijd) 0,15 GVE

Bepaling 2 Dekking en eigen risico
Uitgangspunt bij deze verzekering is dat verzekerde schade zoveel
mogelijk voorkomt of beperkt door te voldoen aan de zorgplicht welke
blijkt uit de Checklist aansprakelijkheidsrisico zoals opgenomen in de
uitgave “Aansprakelijkheid in bos en natuur” van Het Bosschap (laatste
versie). Niet-limitatief betreft dit onder meer:
- Aantoonbare inspectie en onderhoud van bomen e.d. 1 keer
per 5 jaar;
- Daar waar de kans op schade het grootst is (zoals de
laanbeplanting of bij en langs wegen of andere druk bezochte
plekken zoals bijv. parkeerterreinen) geldt het bovenstaande 1
keer per jaar;

-

-

-

De bestaande strenge inspectie- en onderhoudsplichten
naleven t.a.v. boomwortels bij/op/onder fietspaden en trottoirs
en alle (verkeers-)wegen (ook verhard en onverhard). Dit geldt
niet voor pure bos- en wandelpaden;
Bij eigen openbare verkeerswegen de wettelijk geldende
onderhoudsplicht naleven;
Indien er een bepaald (tijdelijk) dreigend gevaar is op of bij
terreinen waar publiek komt, dan moet het publiek daarop
gewezen worden. Dit door middel van markering of eventuele
afsluiting. Er geldt een wettelijke waarschuwingsplicht. Indien
het publiek zijn gedrag niet wijzigt zal de bos/landgoedeigenaar
nadere maatregelen moeten nemen zoals fysieke afsluiting
door middel van hekken / slagbomen;
Bij vee, plaagdieren, agressieve dieren, een groot aantal
besmette teken e.d. geldt een verplichting tot het plaatsen van
waarschuwingsborden met betrekking tot de aanwezigheid van
specifieke gevaren.

De verzekeraar vergoedt per verzekeringsjaar per verzekerde ten hoogste
tweemaal het verzekerde bedrag per aanspraak. Met betrekking tot het
maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar geldt dat de datum van
de eerste schriftelijke melding bij de verzekeraar van de aanspraak
respectievelijk van een omstandigheid bepalend is voor het
verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of omstandigheid
wordt toegerekend.
Indien er een calamiteit heeft plaatsgevonden, zal er in tegenstelling tot
het vermelde onder artikel 3.1 voor alle aanspraken samen een
totaalbedrag van € 2.500.000 beschikbaar zijn.
Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd indien het
totaalbedrag van € 2.500.000 lager is dan het totaal van alle aanspraken.
Vergoedingen uit hoofde van bepaling 3.2.1 en 3.2.2. worden volledig
verleend. De maatschappij vergoedt zonodig boven dit bedrag de

bereddingskosten zoals omschreven in bepaling 1.3 tot maximaal
€ 2.500.000.

Indien verzekerde niet heeft voldaan aan de hiervoor omschreven
zorgplicht, zal verzekeraar gerechtigd zijn om bij een aanspraak die het
gevolg is van het niet nakomen van één of meerdere van
deze verplichtingen een verhoogd eigen risico toe te passen. Dit eigen
risico bedraagt 10% van het vastgestelde schadebedrag met een
minimum van € 2.500 en een maximum van € 50.000 per aanspraak.
In alle andere gevallen is het eigen risico € 500 per aanspraak.

Bepaling 4 Verzekeringsgebied
De verzekering dekt alleen aanspraken die voortvloeien uit handelen of
nalaten dat binnen Nederland heeft plaatsgevonden.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de hoedanigheid
van particulier boseigenaar zoals nader omschreven in de voorwaarden
van de rubrieken B en C. Voor alle rubrieken geldt dat:
- de aanspraak voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens
de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij
de verzekeraar is aangemeld en ontvangen, en
- de aanspraak, respectievelijk een omstandigheid die tot een aanspraak
zou kunnen leiden, bij het aangaan van de verzekering bij zowel de
verzekeringnemer als bij de aansprakelijk gestelde verzekerde niet
bekend was.
Indien een omstandigheid onmiddellijk nadat de verzekerde daarvan
kennis droeg, tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de
eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak
die daaruit voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip – geacht worden te zijn
ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid.

5.1 Opzicht
de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een
verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt,
bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan
ook onder zich heeft. De uitsluiting geldt echter niet voor schade aan
zaken van onbetaalde krachten zoals vrijwilligers, stagiaires waarvoor de
deelnemer als werkgever aansprakelijk is;

2.1 Inloop/voorrisico
Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of
nalaten dat heeft plaatsgevonden:
- voor de ingangsdatum zijn niet verzekerd;
- tijdens de geldigheidsduur van de verzekering doch voor de datum van
wijziging in de dekking zijn verzekerd conform de voorwaarden,
verzekerd bedrag(en) en eigen risico(‘s) per aanspraak die tot de
wijzigingsdatum van kracht zijn en voor de verzekerde(n) voor wie de
verzekering ten tijde van het handelen of nalaten geldt.
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor toepasselijkheid
van deze bepaling de datum van aanvang van deze reeks bepalend.
Bepaling 3 Verzekerd bedrag
3.1 De verzekeraar vergoedt de schade per verzekerde per aanspraak tot
ten hoogste het in de polis vermelde verzekerd bedrag van
€ 500.000.
3.2 De verzekeraar vergoedt – ingeval van een gedekte schade – per
aanspraak zonodig ook boven het verzekerde bedrag:
1. de met instemming van de verzekeraar gemaakte kosten van verweer
tegen ingestelde aanspraken, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip
van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerden mochten worden
veroordeeld;
2. de met instemming van de verzekeraar gemaakte kosten van
rechtsbijstand in verband met een tegen verzekerden aanhangig gemaakt
strafgeding;
3. de bereddingskosten zoals omschreven in bepaling 1.3. Ter zake van
deze kosten wordt per gebeurtenis ten hoogste vergoed een bedrag gelijk
aan het verzekerd bedrag met dien verstande, dat indien voor een
bepaald risico een lager verzekerd bedrag geldt, de kosten slechts ten
belope van dit lagere verzekerd bedrag vergoed worden;
4. de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van
de hoofdsom.
Een eigen risico is niet van toepassing op de kosten genoemd in bepaling
3.2.1 en 3.2.2.

Bepaling 5 Algemene uitsluitingen
Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde uitsluitingen is
van de verzekering uitgesloten:

5.2 Motorrijtuigen
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een
motorrijtuig dat de verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.
5.3 (Lucht-)vaartuigen
de aansprakelijkheid verband houdend met het houden, gebruiken
of besturen van vaartuigen en luchtvaartuigen.
5.4 Aansprakelijkheidsverhogende bedingen
de aansprakelijkheid voortvloeiende uit een boete-,
schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van
soortgelijke strekking, tenzij - en dan voor zover - ook zonder zulk
een beding de verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest.
5.5 Geleverde zaken/verrichte werkzaamheden
de aansprakelijkheid voor:
1. schade aan en waardevermindering van door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken;
2. schade en kosten die verband houden met het terugroepen, vervangen,
verbeteren, en herstellen van door of onder verantwoordelijkheid van
verzekerde (op)geleverde zaken (deze uitsluiting geldt niet voor kosten
die tevens te beschouwen zijn als bereddingskosten in de zin van
bepaling 1.3 van deze Specifieke Voorwaarden);
3. schade door het niet of niet in overeenstemming met de bedoeling
kunnen gebruiken van die zaken en ongeacht door wie de schade is
geleden of de kosten zijn gemaakt;
4. schade en kosten wegens het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten
van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde
werkzaamheden en ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten
zijn gemaakt.
5.6 Niet op derden verhaalbaar
de aansprakelijkheid voor schade die ten gevolge van een door
verzekerde zonder toestemming van de maatschappij gesloten
overeenkomst niet op een derde kan worden verhaald;
5.7 Niet vermelde zaken/diensten
de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met, door of onder
verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken en /of verrichte
diensten, die niet gebruikelijk zijn voor de in de polis omschreven
hoedanigheid.

5.8 Samenloop van verzekeringen
Onverminderd het bepaalde in artikel17 van het Algemeen Reglement
geeft deze verzekering een aanvullende dekking indien en zolang – zo
deze verzekering niet bestond – de verzekerde verzekerd is onder enige
aansprakelijkheidsverzekering, al dan niet van oudere datum
5.9. Schade verband houdende met asbest
de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiende uit of
verband houdende met asbest of asbest bevattende zaken.
5.10 Kabelschade
de aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse of onder
water gelegen kabels, buizen, leidingen, geleidingen e.d. met
inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade, tenzij vermeld in de
polis. Deze uitsluiting geldt niet voor zover de schade is ontstaan door
middel van handkracht of handkrachtwerktuigen.
5.11 Vuurwapens en munitie
de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het houden, bezitten,
gebruiken of eigenaar zijn van vuurwapens of munitie.
5.12 Seksuele gedragingen
de aansprakelijkheid van:
1. verzekerden voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn
seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
2. een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door
en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van
welke aard dan ook van een of meer tot de groep behorende personen,
ook in geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.
5.13 Opzet
de aansprakelijkheid van:
1. een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende
uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht
wederrechtelijk handelen of nalaten;
2. een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt
door en/of voortvloeiende uit opzettelijk en tegen een persoon of zaak
gericht wederrechtelijk handelen of nalaten van een of meer tot de
groep behorende personen, ook ingeval niet de verzekerde zelf
zodanig heeft gehandeld of nagelaten.
5.14 Verontreiniging bodem en water
de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met verontreiniging
van de bodem, het oppervlaktewater of (een) al dan niet ondergrondse
watergang(en). Deze uitsluiting geldt niet voor:
1. schade aan personen;
2. schade aan zaken veroorzaakt op en vanaf locaties van derden,
behoudens in geval van aanneming van werk en verhuur van
mankracht en/of machines.
5.15 Exploitatie
De aansprakelijkheid voor schade verband houdende met activiteiten die
niet aan bosbeheer gerelateerde inkomsten opleveren en exploitatie door
derden.
5.16 Collectieve recreatie
De aansprakelijkheid voor schade verband houdende met alle vormen
van collectieve recreatie en wedstrijden, zoals behendigheidswedstrijden,
droppings, jachtpartijen en mountainbiken.
5.17 Schade door brand
De aansprakelijkheid voor schade verband houdende met alle vormen
van brand, schroeien, zengen, smelten en de gevolgen daarvan.
5.18 Schade door onroerend goed
De aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de eigendom of
het gebruik van gebouwen.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
goed onderhouden en duurzaam met de grond verbonden zijnde
picknicktafels, informatiepanelen, hekwerken en wildroosters.
5.19 Schade door dieren
De aansprakelijkheid voor schade verband houdende met het bezit van
dieren.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor:
de particuliere boseigenaar waarvan het bezit maximaal 10 grootveeeenheden bedraagt.

Bepaling 6 Schaderegeling
Naast het in de Algemene Voorwaarden bepaalde is het volgende
van toepassing:
6.1 Rechtstreekse schadevergoeding aan benadeelde(n)
de maatschappij heeft steeds het recht een schadevergoeding
rechtstreeks aan benadeelde(n) te betalen of met hem een
schikking te treffen.
6.2 Verplichting medewerking verzekerde
de verzekerde is verplicht ter zake van de schaderegeling alle
medewerking te verlenen, zoals het zo spoedig mogelijk en
onbeantwoord aan de maatschappij zenden van
aansprakelijkstellingen, dagvaardingen e.d. De terzake door
de maatschappij genomen beslissingen zijn bindend voor de
verzekerden.
6.3 Verhaal op derden
de verzekerde is verplicht naar beste vermogen mede te
werken, om een door schuld of medeschuld van derden ontstane
schade op hen te verhalen. Alle daartoe door de verzekerde
redelijkerwijze gemaakte kosten komen ten laste van de
maatschappij. Alle rechten van de verzekerde tegenover
derden gaan op de maatschappij over, voor zover de schade door
haar wordt betaald. Op verlangen van de maatschappij verplicht
zich de verzekerde zijn rechten aan haar te cederen of haar
in zijn rechten te subrogeren.
Bepaling 7 Namelding
7.1 Dekking na beëindiging verzekering door verzekeraar
Indien de verzekeraar, in overeenstemming met het bepaalde in de
Algemene Voorwaarden onder ‘Ingang, duur en einde van de
verzekering’, van haar recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen,
anders dan wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens,
geeft de verzekering eveneens dekking voor schade ontstaan binnen één
jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, mits het
schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden binnen de contractsduur
van de verzekering.
7.2 Dekking in geval van beëindiging deelname
Indien een particulier boseigenaar de deelname aan de verzekering
eindigt wegens beëindiging van de activiteiten, geeft de verzekering
eveneens dekking voor schaden ontstaan binnen drie jaar na beëindiging
van de deelname, mits het schadeveroorzakende feit heeft
plaatsgevonden binnen de contractsduur van de verzekering.
7.3 Verzekeringsjaar bij verlenging
Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van één respectievelijk
drie jaar als genoemd in bepaling 7.1 en bepaling 7.2, geldt dat deze
worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de
beëindigingdatum van de deelname.
7.4. Dekking op andere polissen
Deze nameldingsdekking geldt niet indien blijkt dat de door deze
verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere
polis(sen) is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de onderhavige
verzekering niet zou hebben bestaan.
7.5. Geldigheid bij reeks handelingen
Indien sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met
elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de
toepasselijkheid van het gestelde in bepaling 7.1 en bepaling 7.2. de
datum van aanvang van deze reeks bepalend.
Bepaling 8 Premievaststelling/risico-inventarisatie
De premie en de dekking zijn gebaseerd op het aantal deelnemende
leden. De verzekeraar kan van verzekeringnemer verlangen om per 1 juli
van ieder jaar gegevens te verstrekken teneinde een passende dekking te
kunnen bieden en de juiste premie hiervoor te kunnen berekenen. De
premie en de dekking per de eerstkomende premievervaldatum worden
gebaseerd op de door verzekeringnemer verstrekte recente gegevens.
Indien de verzekeringnemer niet binnen een termijn van drie maanden, na
het eerste verzoek van de verzekeraar hiertoe, voldoet aan een dergelijk
verzoek om gegevens te verstrekken, heeft de verzekeraar het recht om
de premie per de eerstkomende premievervaldatum te verhogen met 50%
of zoveel meer als de verzekeraar toekomt op grond van de haar bekende
gegevens.

Bepaling 9 Opzegging of herziening na wetswijziging
De verzekeraar heeft het recht, indien gedurende de contractsduur
het aansprakelijkheidsrisico door wetgeving in formele of in
materiële zin wordt of zal worden verzwaard, de
verzekeringsovereenkomst met ingang van een door de
verzekeraar te bepalen datum op te zeggen of te herzien, met
inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden. De
verzekeringnemer heeft het recht de herziening van de
overeenkomst te weigeren binnen dertig dagen nadat hem daarvan
mededeling is gedaan, waarna de verzekering komt te vervallen.
Bepaling 10 Risicowijziging
Bij de volgende risicowijzigingen is de verzekering niet langer van kracht:
wijziging van de verzekerde hoedanigheid;
wijziging van de rechtsvorm.

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID (rubriek B)
Bepaling 11 Dekking
Onder deze rubriek is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde
voor schade van derden. Deze dekking geldt voor zover is voldaan aan de
vereisten zoals omschreven in bepaling 2 onder ‘Dekking’.
Bepaling 12 Aanvullende uitsluitingen
Naast de in bepaling 5 genoemde uitsluitingen is van de dekking onder
deze rubriek uitgesloten:
12.1 Werkgeversaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover
ondergeschikten.
12.2 Productaansprakelijkheid
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid die het gevolg is of verband houdt
met de (op)levering van zaken.

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER ONBETAALDE KRACHTEN
(rubriek C)
Bepaling 13 Dekking
Onder deze rubriek is verzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde
tegenover onbetaalde krachten zoals vrijwilligers, stagiaires voor schade
die verband houdt met het verrichten van activiteiten door verzekerde(n).
Deze dekking geldt voor zover is voldaan aan de vereisten zoals
omschreven in bepaling 2 onder ‘Dekking’.
13.1. Schade
In deze rubriek wordt personenschade, als genoemd onder
begripsomschrijvingen in bepaling 1.8.1. onderscheiden naar
personenschade tengevolge van:
1. Ongeval
Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling van buitenaf en ongewilde
op het lichaam van een onbetaalde kracht inwerkend geweld
2. Beroepsziekte
Onder beroepsziekte wordt verstaan: een aantasting van de gezondheid
van een onbetaalde kracht niet zijnde het gevolg van een ongeval.
Bepaling 14 Aanvullende uitsluitingen
Naast de in bepaling 5 genoemde uitsluitingen is van de dekking onder
deze rubriek uitgesloten:
14.1 Overtreding voorschriften
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een
handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege
gegeven voorschrift terzake van arbeidsomstandigheden, indien dat is
geschied in opdracht van of met goedvinden van verzekerden.

