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Polis 2020 
 
Verzekeringnemer:  Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV) 
 
 
 
Ingangsdatum verzekering:   1 januari 2016  
Premievervaldatum:  1 juli 2020 Looptijd:  12 maanden 
Contractsvervaldatum:  1 januari 2021 Premietermijn:  03  maanden 
  
 
Soort verzekering: Collectieve Ongevallenverzekering/Aansprakelijkheidsverzekering/Kitesurfuitrusting 

verzekering  
 
Hoedanigheid:  Alle activiteiten binnen het kader van de statuten en reglementen van de Nederlandse 

Kitesurf Vereniging, hierna ook te noemen NKV, zijnde een belangenbehartiger voor de  
kitesurfsport in Nederland.  

 
Verzekerde(n):  Alle leden van verzekeringnemer in de hoedanigheid van kitesurfen, voor zover zij aan hun 

contributieverplichting hebben voldaan en waarvan de namen voorkomen in een hiervoor 
bestemde administratie van verzekeringnemer. Verzekerden dienen woonachtig te zijn in 
Nederland

. 
 
Mutatie: Aanpassing verzekerd bedrag en het aantal leden over de periode 01-01-2020 tot 
 01-07-2020

Wijziging maatschappijverdeling 
  

 
Dekking A.  COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 
 
Voorwaarden: 

- CO 2010 Algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering W.A. Hienfeld B.V. 
 
Verzekerde bedragen: 

- A. € 12.500,00 in geval van overlijden door een ongeval; 
- B. € 25.000,00 in geval van blijvende algehele invaliditeit door een ongeval. 

 
Verzekeringsgebied: 

- Wereld. 
 
Maximum per gebeurtenis: 

- € 2.500.000,00. 
 
DEKKING B.  ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
Verzekerd is:  

Aansprakelijkheid van verzekerde in de hoedanigheid als kitesurfer, voor schade veroorzaakt of  
ontstaan tijdens de verzekeringsduur en zich openbaart tot 1 jaar na de schadegebeurtenis. Voor alle   
Verzekerden tezamen wordt per schadegebeurtenis niet meer uitgekeerd  dan het verzekerd bedrag. 
Deze verzekering biedt uitsluitend dekking indien er géén andere verzekering voor dit risico is afgesloten. 

 
Voorwaarden:  

- AVP 2006 Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren W.A. Hienfeld B.V.  
- In aanvulling van artikel 5.5 van de Algemene voorwaarden (AVP2006) dient men bij rubriek a 

eveneens te lezen Kiteboard. 
 

Verzekerde som:   
- € 500.000,00 per schadegebeurtenis. 
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Verzekeringsgebied:   

- Wereld. 
 
 
DEKKING C.  KITE SURFUITRUSTING VERZEKERING 
 
 
Hoedanigheid: 

- Deze verzekering is van kracht tijdens gebruik voor Kitesurfen, inclusief diefstal, uitsluitend 
na sporen van braak (uit bijvoorbeeld een locker/container op het strand) en aangifte bij de politie.  

 
Voorwaarden: Clausule NKV Kitesurf Uitrusting 
 
Verzekerde bedragen: 

- € 750,00 per verzekerde  
 
Verzekeringsgebied:  

- Wereld 
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