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Verkort dekkingsoverzicht bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  

van Rugby Nederland 
 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rugby Nederland ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

1. Wat houdt de dekking in? 
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor letsel- en/of zaakschade (inclusief de daaruit  

volgende vermogensschade) van een derde. 

Onder een derde verstaan wij ieder ander dan verzekerde. 

Er is tevens dekking voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of 

iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige 

overeenkomst onder zich heeft. Dit is als volgt meeverzekerd: 

• Roerende zaken. Dit is meeverzekerd tot maximaal € 25.000 per aanspraak. 

• Onroerende zaken. Dit is meeverzekerd tot maximaal € 125.000 per aanspraak. 

2. Wie zijn er verzekerd? 
De verzekering biedt onder andere dekking voor: 

• Rugby Nederland 

• Het bondsbestuur, de bondsbestuursleden en de algemene ledenvergadering. 

• Personen, werkgroepen en commissies en dergelijke die als zodanig door het bondsbestuur of de 

bondsvergadering van Rugby Nederland zijn of worden benoemd of ingesteld. 

• Ondergeschikten, stagiaires, vrijwilligers en andere functionarissen van Rugby Nederland 

• De bij Rugby Nederland aangesloten verenigingen en organisatiecomités en hun bestuur(sleden). 

• Leden en anderen, die deelnemen aan door Rugby Nederland, en de daarbij aangesloten 

verenigingen, georganiseerde trainingen, wedstrijden, competities, etc. 

3. Waar is de polis geldig? 
De polis is geldig voor landelijke rugby wedstrijden, competities, kampioenschappen, en dergelijke die 

plaats vinden in Nederland. 

4. Zijn er uitsluitingen? 
Er zijn een aantal uitsluitingen van toepassing: 

• Internationale evenementen die buiten Nederland plaats vinden.  

Er is wel dekking voor zaak- en/of letselschade die verband houdt met trainingen voor en deelname 

aan wedstrijden, competities, circuits, kampioenschappen, en dergelijke buiten Nederland, met het 

nationale team en/of selecties. 

• Alle schade die te maken hebben met dopinggebruik. 
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• Niet gedekt is de schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte 

gedragingen van welke aard dan ook, alsmede schade in verband met beschuldigingen op dat 

gebied. 

• Schade die opzettelijk of met goedvinden van verzekerde is toegebracht. 

• De aansprakelijkheid van schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, luchtvaartuig en/of 

vaartuigen. 

Er is wel dekking voor schade door of met niet gekentekende motorrijtuigen (zoals een grasmaaier). 

• De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met 

asbest of asbesthoudende zaken. 

• De aansprakelijkheid voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing of 

verwisseling van zaken. 

• De schade die voortvloeit uit, verband houdt met of berust op legionella. 

5. Is de opgelopen blessure tijdens de training verzekerd? 
Soms kan een tackle iets harder aankomen dan dit de bedoeling was of de tackle wordt foutief ingezet 

en pakt volledig verkeerd uit. Dit hoort bij het normale spelverloop en het risico wat hierbij optreedt. 

Dit is niet verzekerd. 

6. Ik heb een schade, wat nu? 
Meld een (mogelijke)schade of een aansprakelijkstelling naar rugbynederland@meijers.nl. Vermeld bij 

de schade het polisnummer 642609203. Vergeet niet in deze e-mail een korte toelichting te geven over 

de (mogelijke)schade of aansprakelijkstelling.  

7. Andere documenten die belangrijk zijn? 
Het certificaat van de verzekering is ook beschikbaar op deze website. Hierin staat een kort overzicht 

van de verzekerde bedragen, naam verzekeraar, etc. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de 

website van Meijers Assurantiën.  

8. Ik heb nog een vraag, wie kan mij helpen? 
Voor verdere vragen kunt contact opnemen met Marielle ten Rouwelaar van Rugby Nederland. 

Bereikbaar op 020 – 48 08 100 of via  info@rugby.nl.  
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