VERZEKERINGSBROCHURE L.O.P.R.Z.
(De Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden)

Voor haar leden heeft De LOPRZ een collectief verzekeringscontract afgesloten bij ALC verzekeringen BV te Nieuwegein.

Hiervan kunnen gebruik maken :
- De koren welke lid zijn van De LOPRZ
- De Nederlandse Zangerbons ISSA en/of BALK
- Holland Harmony (Ladies Association of Dutch Barbershop Shingers)
- Bond van Smart en Levensliederen
- B.O.O.G.
- Zing.nl
- Bond van koren in de provincie Groningen
- Shanty Nederland
Dit contract omvat dekkingen voor de volgende risico’s:

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID (verplicht vanaf 01-01-2014)
De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de
hoedanigheid van het koor gebeurt, en zij daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een koorlid aan derden
wordt toegebracht, maar ook letselschade welke koorleden elkaar onderling toebrengen.
Verzekerd bedrag

Euro 1.250.000,00 per aanspraak
Euro 2.500.00,00 per verzekeringsjaar
Euro 50.000,00 per aanspraak/jaar inzake opzicht

Eigen risico

Euro 100,00 per aanspraak voor schade aan zaken

Voorwaarden

AVB023

Jaarpremie

Euro 30,00 excl. kosten en assurantie belasting

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID (verplicht vanaf 01-01-2014)
Als u bestuurder bent bij een vereniging of stichting zult u niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In
principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u
als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het niet
behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Bij een aansprakelijkheidstelling is het niet relevant of u voor uw
bestuursfunctie wordt betaald!
Een bestuurders aansprakelijkheidverzekering biedt dekking voor deze persoonlijke aansprakelijkheid.
Verzekerd bedrag

Euro 250.000,00 per aanspraak per jaar

Eigen risico

Euro 250,00 per aanspraak

Voorwaarden

BCA021

Jaarpremie

Euro 75,00 excl. kosten en assurantie belasting

MUZIEKINSTRUMENTEN
Verzeker uw kostbare muziekinstrumenten onder de kostbaarheden verzekering. Alle plotselinge en onvoorziene schade
(excl. eigen gebrek) is dan gedekt, waar u zich ook bevindt in Europa.
Verzekerd bedrag

Nieuwwaarde van de instrumenten

Eigen risico

Euro 50,00 per gebeurtenis

Voorwaarden

Algemene voorwaarden ALG031 en Kostbaarheden voorwaarden KB031

Jaarpremie

11 o/oo van het verzekerd bedrag excl. kosten en assurantiebelasting

INVENTARIS
Voor al uw bezittingen (muziekinstrumenten, geluidsinstallaties, kantoorinventaris etc.) op locatie biedt deze verzekering
u onder andere dekking tegen brand, diefstal, waterschade etc.
Verzekerd bedrag

Euro 50.000,00 standaard per gebeurtenis

Eigen risico

Euro 225,00 per gebeurtenis

Voorwaarden

BR023

Jaarpremie

Euro 15,00 excl. kosten en assurantiebelasting

AANHANGER
Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan of verlies van de aanhanger door alle van buiten komende onheilen.
Verzekerd bedrag

Nieuwwaarde

Eigen risico

100,00 per gebeurtenis

Voorwaarden

Algemene voorwaarden ALG031 en Aanhanger voorwaarden VKA031

Dekkingsgebied

Benelux, Duitsland en Frankrijk

Diefstal

Er is alleen dekking voor diefstal indien de aanhanger is voorzien van een
SCM/TNO goedgekeurd disselslot.
Diefstal tussen 20.00 en 7.00 uur is alleen gedekt na braak aan het deugdelijk
afgesloten pand.

Jaarpremie

30 o/oo over de nieuwwaarde excl. kosten en assurantiebelasting

COLLECTIEVE ONGEVALLEN
Deze verzekering biedt dekking indien tijden “koor-activiteiten” sprake is van een overlijden of blijvende invaliditeit door
een ongeval van één van de leden.
Verzekerd bedrag

Euro 10.000,00 ingeval van overlijden
Euro 20.000,00 ingeval van blijvende invaliditeit

Eigen risico

Geen

Voorwaarden

ONG032

Dekking

Voor alle leden van het verzekerd koor tijdens “koor-activiteiten”

Jaarpremie

Euro 35,00

RECHTSBIJSTAND
Bent u betrokken bij een juridisch geschil inzake vergunningen, het verenigingsgebouw of gesloten overeenkomsten? De
kosten van juridische bijstand kunnen hoog oplopen. Met een rechtsbijstand- verzekering verzekert u zich van goede
rechtshulp
Interne kosten

onbeperkt

Externe kosten

Euro 30.000,00

Belang

Moet groter zijn dan Euro 400,00

Wachttijd

3 maanden

Voorwaarden

ARAG ProRechtCombinatie verenigingen juni 2011

Jaarpremie

Euro 75,00

UW VERZEKERINGSADVISEUR
Voor verzekeringstechnische vragen, nadere uitleg of informatie kunt u contact opnemen met
Assurantie kantoor Invertra BV te Gieten, tel. 0599-618901, e-mail: info@deddens.nl.

ALGEMEEN
Contractsduur is 12 maanden, de contractsvervaldatum is 1 januari
De verzekering kan jaarlijks voor 1 november worden beëindigd
De voorwaarden kunnen worden gedownload onder www.LOPRZ.nl of www.acl.nl f
De assurantiebelasting bedraagt 21% en de kosten van een nieuw eerste certificaat euro 5,00
Het koor kan zich aanmelden middels een verkort aanvraagformulier
Deze aanmelding loopt via De LOPRZ
Het koor ontvangt een verzekeringsbewijs
Het koor voldoet de premie aan De LOPRZ

