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Beste verzekerde,

Bedankt dat u gekozen heeft voor de golfverzekering van AnsvarIdéa. Welke schade uw verzekering precies dekt kunt u lezen in de 
verzekeringsvoorwaarden en op de polis die bij uw verzekering hoort. Om ervoor te zorgen dat u goed weet waar u wel en niet voor 
verzekerd bent, raden wij u aan om de voorwaarden goed door te lezen.

Schade 
Heeft u schade aan uw golfuitrusting of is deze gestolen? Of heeft u tijdens het golfen schade aan iemand anders toegebracht? Laat u 
ons dat – via uw assurantieadviseur – dan zo snel mogelijk weten. Voor een snelle schadeafhandeling, vragen wij u de schade goed en 
volledig te omschrijven en alle originele rekeningen, garantiebewijzen, offertes, verklaringen of andere bewijzen mee te sturen. Als de 
schade is verzekerd dan zorgen wij dat de schade zo snel mogelijk wordt vastgesteld. De schadevergoeding maken wij zo snel mogelijk 
over. 

Doe bij diefstal ook direct aangifte bij de politie in de plaats waar de diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan moet u 
alsnog (online) aangifte doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft.

De voorwaarden
Op deze verzekering zijn ook de Algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden wordt uitgelegd welke algemene regels 
voor de verzekeringen van AnsvarIdéa gelden. Naast de Algemene voorwaarden zijn deze bijzondere voorwaarden van toepassing. Op de 
polis kunnen ook speciale bepalingen (clausules) staan die specifiek voor u van toepassing zijn. Als de verschillende voorwaarden elkaar 
tegenspreken gaan de bepalingen van deze bijzondere voorwaarden voor de algemene voorwaarden. De clausules gaan altijd voor de 
bijzondere en algemene voorwaarden. 

Vragen
Heeft u vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met uw assurantiekantoor. Uw adviseur helpt u graag.

Met vriendelijke groet, 
AnsvarIdéa

Golfverzekering
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Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene 
voorwaarden.

De definities van de begrippen die wij in deze 
voorwaarden gebruiken, de (aanvullende) 
begripsomschrijvingen, vindt u terug in de Algemene 
voorwaarden en in deze bijzondere voorwaarden vanaf 
pagina 7 en 9.

1. OMVANG VAN DE DEKKING

1.1. Verzekerden
a. verzekeringnemer;
b. de gezinsleden van verzekeringnemer, maar alleen als 

uit de polis blijkt dat zij zijn meeverzekerd.

1.2. Dekkingsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.

1.3. Dekkingsomschrijving
De dekking geldt uitsluitend voor gebeurtenissen die 
plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Het 
moment waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, is 
bepalend voor de dekkingsomvang.

Let op: niet alles is verzekerd, er zijn ook uitsluitingen  
van toepassing. Deze staan beschreven in artikel 2 en 7.

1.3.1. Golfuitrusting
De golfuitrusting van verzekerde is verzekerd tegen elk 
van buiten komend onheil. Dit is een onverwachte en 
onvoorziene gebeurtenis die niets met de aard of de 
kwaliteit van de golfrusting te maken heeft. Een van buiten 
komend onheil is bijvoorbeeld brand, beschadiging of 
diefstal.

1.3.1.1. Diefstal van de golfuitrusting uit een motorrijtuig
In geval van diefstal van de golfuitrusting uit een 
motorrijtuig gelden altijd de volgende bepalingen:
- de golfuitrusting moet tijdens de diefstal in een 

gesloten, dichte ruimte van het motorrijtuig hebben 
gelegen, zodat de spullen van buitenaf niet zichtbaar 
waren, bijvoorbeeld in de kofferbak;

- het motorrijtuig moet tijdens de diefstal goed zijn 
afgesloten;

- als gevolg van de diefstal moeten sporen van braak 
aan het motorrijtuig te zien zijn of er moet sprake zijn 
van diefstal van het gehele motorrijtuig.

1.3.2. Kleding
Verzekerd is schade aan of diefstal van kleding en 
schoenen die een verzekerde tijdens het golfen in het 
clubhuis heeft achtergelaten.

1.3.3. Hole-in-one
Slaat verzekerde tijdens een officiële wedstrijd een door de 
club erkende hole-in-one op een baan met een minimale 
par van 62? Dan belonen wij dat met een uitkering. De 
hoogte van de vergoeding staat op de polis. Wij verlenen 
geen uitkering voor een hole-in-one die is geslagen op 
een wintergreen.

1.3.4. Aansprakelijkheid
Verzekerd is schade die tijdens het golfen is toegebracht 
aan anderen en/of aan hun spullen en waarvoor 
verzekerde als particulier aansprakelijk wordt gesteld.  

2. UITSLUITINGEN

Niet alles is verzekerd. In de Algemene voorwaarden en in 
deze bijzondere voorwaarden staan uitsluitingen, dat zijn 
gebeurtenissen waarbij de schade niet verzekerd is. In de 
Algemene voorwaarden staan onder meer de volgende 
uitsluitingen beschreven: 
- schade door ernstige conflicten (molest);
- opzet, grove schuld of roekeloosheid;
- schade door atoomkernreacties; 
- schade van onze belangen;
- schade door fraude;
- sanctielijst;
- schade door het niet nakomen van verplichtingen.
Per situatie staat in de Algemene voorwaarden precies wat 
nooit verzekerd is. Raadpleeg deze voorwaarden voor de exacte 
omschrijving.

Is sprake van één of meer van de hierna genoemde 
omstandigheden? Dan is er geen recht op uitkering op grond 
van deze verzekering.

2.1. Misdrijf
Schade die ontstaat terwijl een verzekerde een misdrijf pleegt. Of 
meedoet aan een misdrijf. Of probeert een misdrijf te plegen.

2.2. Alcohol en drugs
Schade die ontstaat doordat een verzekerde onder invloed is van 
alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen 
is niet verzekerd. Dit geldt ook als verzekerde weigert mee te 
werken aan een adem- en/of speeksel- en/of urinetest en/of 
bloedproef.

2.3. Verbeurdverklaring
Schade die ontstaat tijdens of na verbeurdverklaring is niet 
verzekerd. Een verbeurdverklaring is het in beslag nemen van 
voorwerpen door een overheid of andere instantie.

2.4. Werk of beroep
Golft verzekerde (semi)professioneel? Dan vergoeden wij geen 
schade die tijdens het golfen ontstaat of wordt veroorzaakt. Maar 
wel als op de polis staat dat het (semi)professioneel beoefenen 
van de golfsport is verzekerd.

2.5. Verhuur van uw golfuitrusting
Wij vergoeden geen schade, die ontstaan is door of tijdens 
verhuur van uw golfuitrusting.

2.6. Onvoldoende zorg of onderhoud
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is doordat 
verzekerde niet goed voor de golfuitrusting zorgt of er 
onvoorzichtig mee is of doordat de golfuitrusting onvoldoende is 
onderhouden.

Let op! Er is alleen dekking als verzekerde voldoende voorzichtig 
is geweest om schade aan, diefstal of verlies van de verzekerde 
golfuitrusting te voorkomen. AnsvarIdéa kijkt daarbij naar de 
maatregelen die redelijkerwijs van verzekerde verlangd mogen 
worden onder de omstandigheden waaronder de schade is 
ontstaan. 

Er is in ieder geval géén sprake van voldoende voorzichtigheid 
als de golfuitrusting is achtergelaten op een zichtbare plek 
in een motorrijtuig of als de golfuitrusting is achtergelaten in 
een niet goed afgesloten ruimte zonder direct toezicht. Ook 
situaties waarbij verzekerde onder de gegeven omstandigheden 
betere maatregelen had kunnen treffen worden door ons als 
onvoldoende voorzichtig beschouwd.

Bijzondere voorwaarden Golfverzekering
Model 05-2022
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2.7. Ondeskundige reparatie
Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door 
ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij 
reiniging, onderhoud en reparatie van de golfuitrusting.

2.8. Slijtage
Schade die is ontstaan door normaal gebruik van de 
golfuitrusting en/of uw kleding is niet verzekerd. Bijvoorbeeld 
slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, krassen, 
schrammen, kleine deuken en andere oppervlakkige 
beschadigingen die het gebruik niet beïnvloeden.

2.9. Langzaam inwerkende (weers-)invloeden
Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door 
geleidelijk inwerkende invloeden. Zoals vocht en schimmel, 
roest en rotting.

2.10. Waardevermindering en financieel nadeel
Schade of verlies door waardevermindering van de 
golfuitrusting en/of kleding of een financieel nadeel doordat 
verzekerde de golfuitrusting niet meer kan gebruiken is niet 
verzekerd.

2.11. Aansprakelijkheid
Wij vergoeden geen schade:
- aan zaken van iemand anders die verzekerde met of 

zonder toestemming geleend of in gebruik heeft;
- die verband houdt met het houden, gebruiken 

of besturen van motorrijtuigen, vaartuigen of 
luchtvaartuigen; 

 Let op: ook aansprakelijkheid voor schade door of met 
een golfkar is niet verzekerd.

- aan zaken van een verzekerde, als een verzekerde 
daarvoor aansprakelijk is.

 

3. SCHADE – WAT KRIJGT U VERGOED?

3.1. Golfuitrusting
Wij stellen de waarde van de golfuitrusting vast volgens 
onderstaande tabel:

Moment van de 

schade
Waarde van uw golfuitrusting

Minder dan 5 jaar 

oud of precies 5 

jaar oud

De nieuwwaarde tot maximaal het 

verzekerd bedrag.

Ouder dan 5 jaar De dagwaarde tot maximaal het verzekerd 

bedrag.

Diefstal
Is de golfuitrusting gestolen? Dan vergoeden wij de waarde 
zoals wij die hebben vastgesteld volgens de tabel hiervoor.

Totaal verloren
Kan de golfuitrusting niet meer worden gerepareerd? Dan 
vergoeden wij de waarde zoals wij die hebben vastgesteld 
volgens het schema hiervoor min de waarde van de restanten. 
Kan uw golfuitrusting wel gerepareerd worden, maar zijn de 
reparatiekosten hoger dan 2/3 van de door ons vastgestelde 
waarde? Dan kunnen wij de reparatiekosten vergoeden, of 
wij vergoeden de waarde van de golfuitrusting direct voor de 
gebeurtenis min de waarde van de restanten. 

Wij vergoeden nooit meer dan het verzekerde bedrag.

Schade maar niet totaal verloren?
Is de golfuitrusting beschadigd maar niet totaal verloren? Dan 
vergoeden wij de reparatiekosten.

3.2. Kleding
Worden kleding of schoenen van verzekerde beschadigd of 
gestolen? Dan vergoeden wij de reparatie of vervanging tot 
maximaal de dagwaarde verminderd met de waarde van de 
restanten tot het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis.

3.3. Hole-in-one
Wij vergoeden het verzekerd bedrag dat op uw polis staat voor 
een erkende hole-in-one.

3.4. Aansprakelijkheid
Wij vergoeden maximaal het verzekerde bedrag dat op uw 
polis staat voor aansprakelijkheid. 

Eist de overheid een geldbedrag bij een verzekerde 
gebeurtenis als garantie voor de vergoeding van de 
schade van de benadeelden? Dan geven wij die zekerheid 
tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor 
aansprakelijkheid dat op uw polis staat. 

Wij vergoeden de kosten als verzekerde aansprakelijk wordt 
gesteld voor een schade en zich hiertegen moet verweren 
in een burgerlijk proces. Ook als daardoor het verzekerde 
bedrag voor aansprakelijkheid wordt overschreden.
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4. SCHADE – SCHADEAFHANDELING

Wij stellen vast hoeveel schade u heeft met behulp van 
de gegevens die u ons geeft. Wij kunnen de schade laten 
vaststellen door een door ons aangewezen deskundige. 
Wij vergoeden de schade en reparatiekosten naar 
Nederlandse maatstaven.

4.1. Expertisekosten
Wij kunnen een externe deskundige benoemen om de 
schadevergoeding vast te stellen. Bent u het niet eens met 
de vastgestelde schadevergoeding? Dan kunt u ook een 
deskundige inschakelen. Deze deskundige moet door 
de beroepsgroep erkend zijn. Wij vergoeden de kosten 
van deze deskundige tot maximaal het bedrag dat de 
deskundige van ons kost. 

Zijn de kosten van de deskundige die namens u optreedt 
hoger dan de kosten van onze deskundige? Dan toetsen 
wij of de extra kosten redelijk zijn. Wij vergoeden alleen de 
redelijke kosten van een deskundige die u zelf inschakelt. 
Wat redelijke kosten zijn verschilt per situatie. U kunt 
hiervoor altijd contact opnemen met onze schadeafdeling. 
Zijn de kosten van uw deskundige niet hoger dan 125 
procent van de kosten van onze deskundige? Dan 
beschouwen wij deze kosten in ieder geval als redelijk.

De beide deskundigen wijzen samen een derde 
deskundige aan voor het geval zij het niet eens zijn over 
de verschillende schadeberekeningen. Wij vergoeden de 
kosten van een eventuele derde deskundige.

Met een door de beroepsgroep erkende deskundige 
bedoelen wij een deskundige die staat ingeschreven bij 
de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts 
(NIVRE, zie www.nivre.nl) of bij een vergelijkbare 
brancheorganisatie die zich houdt aan de “Gedragscode 
expertiseorganisaties”. De tekst van deze gedragscode 
kunt u bekijken op www.verzekeraars.nl.

4.2. Uitbetaling
Wij betalen zo snel mogelijk nadat wij alle gegevens 
hebben ontvangen die nodig zijn om de schade te 
beoordelen.

5. SCHADE – UW VERPLICHTINGEN

Wij wijzen u op uw verplichtingen. Houdt u zich niet aan 
deze verplichtingen en schaadt u onze belangen, dan heeft u 
geen recht op een schadevergoeding. Ook in de Algemene 
voorwaarden zijn verplichtingen bij schade opgenomen.

5.1. Gegevens opgeven en wijzigen
U bent verplicht om ons bij het aanvragen van de 
verzekering de juiste gegevens te geven. Ontdekken wij 
achteraf dat de gegevens op uw polis niet kloppen? Dan 
kan dat gevolgen hebben voor de schadevergoeding en 
de voortzetting van de verzekering. Zo nodig passen wij uw 
premie en/of de voorwaarden aan of beëindigen wij uw 
verzekering, eventueel met terugwerkende kracht. U krijgt 
daarvan bericht.

U bent verplicht om wijzigingen aan ons door te geven. 
Gebeurt er iets tijdens de looptijd van de verzekering dat wij 
moeten weten? Gebruikt een verzekerde de golfuitrusting 
niet meer alleen voor recreatieve doelen? Of verandert er 
iets anders? Dan moet u ons dit direct laten weten.

5.2. Vervoerdersverklaring
Raakt de golfuitrusting kwijt tijdens een reis met het 
openbaar vervoer? Of raakt de golfuitrusting beschadigd 
tijdens de reis? Dan moet u hiervan direct aangifte doen 
bij bevoegd personeel van het vervoerbedrijf. Ook als u de 
verdwijning of beschadiging pas thuis ontdekt. Van deze 
aangifte laat u een vervoerdersverklaring opmaken die u 
naar ons toe moet sturen.

5.3. Onderzoek voor reparatie
U bent verplicht ons de mogelijkheid te geven om de schade 
aan de golfuitrusting te onderzoeken. Ons onderzoek 
moet plaatsvinden voordat een verzekerde de golfuitrusting 
repareert of vervangt. Als de kosten niet hoger zijn dan  
€ 50 geldt dit niet. U moet ons dit wel direct laten weten 
en ons zo snel mogelijk de originele nota van de reparatie 
toesturen.

5.4. Medewerking verlenen
Wij vragen verzekerde om mee te werken. Dit betekent dat 
verzekerde:
- aanwijzingen van ons of onze deskundigen opvolgt; 
- ons alle informatie geeft die nodig is om aan te tonen 

dat u recht heeft op (schade)vergoeding; 
- originele bewijsstukken, gegevens en documenten 

zo snel mogelijk stuurt naar ons, naar uw 
assurantieadviseur of naar de deskundige(n) die wij 
hebben ingeschakeld;

- meewerkt als wij een schade op een ander willen 
verhalen;

- ons de (medische) machtigingen verleent die wij nodig 
hebben om de schade te kunnen behandelen.

5.5. Schadeformulier opsturen
U moet bij elke schade altijd een volledig ingevuld en 
ondertekend schadeformulier aan ons sturen. Doe dit zo 
snel mogelijk.

5.6. Hole-in-one
U bent verplicht ons bij een hole-in-one de originele 
(digitale) scorekaart toe te zenden. Op de scorekaart 
moet de starttijd en -datum vermeld zijn en de kaart 
moet medeondertekend zijn door de clubsecretaris en/of 
wedstrijdleider.

http://www.nivre.nl
http://www.verzekeraars.nl
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AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Dagwaarde
De nieuwwaarde van het voorwerp verminderd met een 
bedrag voor veroudering of slijtage.

Golfuitrusting
De golfclubs, golftas, golfkar, golftrolley, golfparaplu, 
ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen, 
golf(regen)kleding, rangefinder en zitstok waarvan 
verzekerde de eigenaar is.

Hole-in-one
Een hole-in-one die u tijdens een officiële wedstrijd heeft 
gemaakt op een baan met een minimale par van 62. De 
hole-in-one moet erkend zijn door de club waarop deze is 
geslagen. Een hole-in-one op een wintergreen is niet geldig.

Kleding
De persoonlijke kleding en schoenen van verzekerde die 
tijdens het golfen in het clubhuis zijn achtergelaten.

Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een nieuw voorwerp te kopen. 
Het voorwerp is van dezelfde soort en kwaliteit als het oude 
voorwerp.

Schade
Onder schade wordt verstaan personen- en zaakschade.
- Personenschade
 Schade door lichamelijk letsel of aantasting van de 

gezondheid dat geneeskundig is vast te stellen of schade 
door overlijden, met inbegrip van de schade die daaruit 
voortvloeit.

- Zaakschade
 Beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken.
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Deze dekking is verzekerd, als de dekking Kosten van 
lidmaatschap op uw polis staat aangetekend en u hiervoor 
premie heeft betaald. Onderstaande bepalingen gelden 
in aanvulling op de hiervoor beschreven bijzondere 
voorwaarden.

6. OMVANG VAN DE DEKKING – KOSTEN VAN 
LIDMAATSCHAP

Verzekerd zijn - tot maximaal het verzekerd bedrag - de 
kosten van één lidmaatschap van een Nederlandse 
golfvereniging wanneer verzekerde als gevolg van een 
ernstige ziekte of een ongeval langer dan twee maanden 
niet in staat is om te golfen.

Het ongeval of de diagnose van de ernstige ziekte moet 
plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. De 
diagnose van de ernstige lichamelijke aandoening moet 
worden gesteld door de medisch specialist van verzekerde. 

7. AANVULLENDE UITSLUITINGEN – KOSTEN VAN 
LIDMAATSCHAP

De uitsluitingen die worden genoemd in artikel 2 zijn ook 
van toepassing op de dekking Kosten van lidmaatschap. 
Bovendien gelden voor deze dekking ook de volgende 
uitsluitingen. 

Geen recht op uitkering op grond van deze verzekering 
bestaat als sprake is van een ongeval of een ziekte die 
verband houdt met één of meer van de hierna genoemde 
omstandigheden.

7.1. Motorrijden (jonger dan 23 jaar)
Verzekerde is jonger dan 23 jaar en bestuurt een 
motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer.

7.2. Snelheidswedstrijd
Het trainen voor of het deelnemen aan een 
snelheidswedstrijd of rally met motorrijtuigen of 
motorvaartuigen. Een betrouwbaarheids-, puzzel of 
oriëntatierit waarbij het snelheidselement géén rol van 
betekenis speelt, is wel verzekerd.

7.3. Zelfdoding
Zelfdoding of een poging tot zelfdoding.

7.4. Vechtpartij
Het deelnemen aan een vechtpartij. Is sprake van 
rechtmatige zelfverdediging of van een poging om zichzelf, 
andere mensen, dieren of zaken te redden of is verzekerde 
jonger dan 16 jaar? Dan is het ongeval wel verzekerd.

7.5. Epidemie of pandemie
Deze verzekering biedt geen dekking voor schade die is 
veroorzaakt door een menselijke besmettelijke ziekte:
- die als epidemie is uitgeroepen, afgekondigd of als 

zodanig gekarakteriseerd door een regering of het 
daarvoor bevoegde gezag in een land; of

- die als pandemie is uitgeroepen, afgekondigd 
of als zodanig gekarakteriseerd door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

8. SCHADE – WAT KRIJGT U VERGOED? – KOSTEN 
VAN LIDMAATSCHAP

Heeft een verzekerde de kosten van lidmaatschap 
aantoonbaar volledig voldaan? En wil de golfvereniging 
geen restitutie geven over de periode dat verzekerde 
niet kan golfen? Dan vergoeden wij over maximaal één 
jaar en tot maximaal het verzekerd bedrag pro rata de 
kosten van het lidmaatschap van de verzekerde die niet 
kan golfen. Er geldt een eigen risico termijn van twee 
kalendermaanden.

9. SCHADEAFHANDELING – MEDISCHE 
GESCHILLEN – KOSTEN VAN LIDMAATSCHAP

Het oplossen van geschillen van medische aard en alle 
geschillen over de omvang van de uitkering gebeurt door 
middel van arbitrage. 

De arbitrage wordt uitgevoerd door twee medisch 
deskundigen. Eén daarvan wordt aangewezen door 
de verzekeringnemer of verzekerde en één door 
de verzekeraar. Voordat de deskundigen met hun 
werkzaamheden beginnen benoemen zij samen een derde 
medisch deskundige. Komen de twee eerste deskundigen 
tot overeenstemming? Dan is hun gezamenlijke 
vaststelling bindend voor zowel de verzekeringnemer en 
verzekerde als voor de verzekeraar. 

Komen de twee eerste deskundigen niet tot 
overeenstemming? Dan stelt de derde deskundige de 
schade vast. Deze derde deskundige blijft daarbij binnen 
de grenzen van de beide eerdere uitkomsten. Zijn oordeel 
is bindend voor zowel de verzekeringnemer en verzekerde 
als voor de verzekeraar. De verzekeraar betaalt de kosten 
van arbitrage.

10. AANVULLENDE VERPLICHTINGEN IN GEVAL 
VAN SCHADE – KOSTEN VAN LIDMAATSCHAP

De verplichtingen die worden genoemd in artikel 5 
zijn ook van toepassing op de dekking Kosten van 
lidmaatschap. Bovendien gelden voor deze dekking ook 
de volgende verplichtingen.

De verzekerde is verplicht:
- zich op verzoek van verzekeraar te laten onderzoeken 

door een arts of andere deskundige die de 
verzekeraar aanwijst. De kosten hiervan worden 
vergoed door de verzekeraar; 

- alle gegevens te verstrekken aan verzekeraar of 
aan de door haar aangewezen deskundige(n) 
die de verzekeraar nodig vindt en geen feiten of 
omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling 
van het recht op uitkering nodig kunnen zijn. 

Naast een volledig ingevuld en ondertekend 
schadeformulier moet verzekerde aan ons insturen:
- een factuur van de golfvereniging waaruit de kosten 

van het lidmaatschap van verzekerde blijken;
- een bewijs van betaling van de kosten van 

lidmaatschap door verzekeringnemer of een 
medeverzekerde;

- een schriftelijke verklaring van de golfvereniging 
waaruit blijkt dat de vereniging geen restitutie van 
de kosten van lidmaatschap verleent, ondanks uw 
aandoening of het ongeval dat u is overkomen.

Aanvullende voorwaarden dekking Kosten van lidmaatschap
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AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN – KOSTEN 
VAN LIDMAATSCHAP

Ernstige ziekte
Onder ernstige ziekte verstaan wij een door een medisch 
specialist vastgestelde aandoening waarbij sprake is van een 
forse lichamelijke beperking. 

Medisch specialist
Een in Nederland werkzame medisch specialist die is 
aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten.

Ongeval
Een ongeval is een gebeurtenis waarbij fysiek geweld 
plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam van 
verzekerde inwerkt, met (blijvend) lichamelijk letsel tot direct 
gevolg. 

De volgende gebeurtenissen stellen wij gelijk aan een 
ongeval:
- verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek;
- blikseminslag of andere elektrische ontlading;
- uitputting, verhongering, uitdroging als gevolg van het 

onvrijwillig geïsoleerd raken van de buitenwereld, zoals 
door schipbreuk, noodlanding, instorting, natuurramp, 
watersnood, insneeuwing of aardbeving;

- moord, doodslag, mishandeling of poging daartoe, 
gijzeling en terreuractie door niet-militairen;

- rechtmatige zelfverdediging bij (poging tot) het redden van 
mens of dier.
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