Aansprakelijkheidsverzekering

Certificaat van verzekering
Interpolis verklaart hierbij dat de volgende verzekering van kracht is:
Soort verzekering:

Aansprakelijkheidsverzekering.

Polisnummer:

Bedrijven Compact Polis 00138590301.

Verzekeringnemer:

K.N.W.U.
Papendallaan 49
6816 VD ARNHEM

Verzekerden:

a. De KNWU en de bij de KNWU aangesloten verenigingen, stichtingen en de
bestuur- en commissieleden.
b. De werknemers van de KNWU.
c. De houder van een licentie van de KNWU.
d. Houders van een door de KNWU afgegeven dagkaart.
e. De leden, de proefleden en de aspirant leden van de KNWU.
f. Personen die geen lid zijn van de KNWU en op verzoek van de KNWU
technische assistentie verlenen, en personen die voor een wedstrijdorganisatie
werkzaamheden verrichten, mits de werkzaamheden geen beroepsmatig of
commercieel karakter hebben.
g. Organisatoren van evenementen, voor zover zij zijn goedgekeurd door of
onder auspiciën werken van de KNWU of een aangesloten vereniging of
stichting.
De genoemde verzekerden zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij aan een
evenement deelnemen of een evenement organiseren. De verzekering geldt
ook tijdens het gaan naar en komen van een evenement. Voor
dagkaarthouders is de verzekering alleen van kracht tijdens de wedstrijd.
Voor werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigrisico zijn de verzekerden: de
werknemers van de KNWU.

Verzekerd bedragen:

EUR 2.500.000 per aanspraak.
EUR 5.000.000 per verzekeringsjaar.
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Geldigheidsgebied:

De gehele wereld.

Verzekeringsperiode:

Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Deze verzekeringsverklaring is een bewijs aan anderen, dat er een aansprakelijkheidsverzekering is geregeld. De
verklaring is een samenvatting van de verzekering. Bij afhandeling van aanspraken kan geen beroep worden
gedaan op deze verklaring. Wij zijn niet verplicht melding te maken van premiebetalingen, wijzigingen of
stopzetten van deze verzekering.

Tilburg, 3 januari 2022
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