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Polisvoorwaarden annuleringsverzekering KNMV
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving
Artikel 1 Begrippen
1.1 Maatschappij
KNMV-Verzekeringen als volmachthouder van London Verzekeringen
1.2. verzekeringnemer

Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.
1.3. Verzekerde

De verzekerden zijn:
a. cursusdeelnemer
b. passagiers
1.4. Annulering
Het afzien van de cursus als gevolg van een gedekte gebeurtenis
1.5. Aankomstvertraging

Het te laat arriveren als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Tot maximaal twee uur na aanvang cursus kan de
verzekerde nog deelnemen na twee uur volgt uitsluitsel van deelname. Van aankomstvertraging met eigen
vervoermiddel is slechts sprake indien van verzekerde redelijkerwijs niet verlangd kon worden dat hij tijdig op de
cursus zal verschijnen.
1.6. Voortijdige cursusbeëindiging
Het voortijdig moeten beëindigen van de cursus als gevolg van een gedekte gebeurtenis, alsmede medisch
geïndiceerde opname in en ziekenhuis.
1.7. Cursusprijs
De voor u geldende deelnemersprijs zoals op factuur vermeld.
1.8. Verzekerde som
De totale kosten van de cursus
1.9. Familie
Onder familieleden in de eerste/tweede graad worden verstaan:
eerste graad: echtgeno(o)t(e) of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont, (schoon)ouders,
eigen kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefkinderen van verzekerde;
tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen van verzekerde.

Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking
Artikel 2 Duur van de dekking
De verzekering neemt een aanvang zodra de verschuldigde premie is voldaan en eindigt op de overeengekomen
einddatum. De verzekering is slechts van kracht indien zij direct na het boeken van de cursus is afgesloten.
Artikel 3 Gedekte gebeurtenissen
Recht op uitkering bestaat indien de volgende, tijdens de duur van de verzekering opgetreden, onzekere
gebeurtenissen direct aanleiding geven tot annulering, aankomstvertraging of voortijdige cursusbeëindiging.
a.
b.
c.
d.

overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een
ernstige aandoening van verzekerde;
overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel of medisch noodzakelijke ingreep in verband met een
ernstige aandoening van familie in de eerste of tweede graad van verzekerde.
complicaties bij zwangerschap van verzekerde, echtgenote van verzekerde of degene met wie verzekerde
duurzaam samenwoont.
Een plotseling optredende en van belang zijnde materiële schade aan een eigendom van verzekerde of
het bedrijf waar hij werkzaam is treft en die zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt;

e.
f.

g.

h.

i.

Onverwachte oproep van verzekerde voor herexamen na eindeindexamen van een meerjarige opleiding;
Het aanvaarden door verzekerde, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten, van een
dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week voor de duur van minstens één jaar of voor onbepaalde
tijd, waarbij het opnemen van een verlofdag ten behoeve van de cursus volgens de arbeidsvoorwaarden
niet mogelijk is;
het onvoorzien binnen een termijn van 30 dagen vóór de aanvang van de geplande cursusdag of tijdens de
heenreis naar de cursuslocatie uitvallen van het voor de cursus te gebruiken vervoermiddel, mits het
vervoermiddel in goede staat van onderhoud verkeert, niet ouder dan 10 jaar is en redelijkerwijs niet
tijdig ( binnen 72 uur) voor (nood) reparatie of vervanging kan worden zorg gedragen.
Onder vervoermiddel wordt verstaan: De motor (met zijspan) waarop verzekerde aan de cursus zou
deelnemen. Verzekeringnemer heeft in dat geval keuze tussen vergoeding van de schade conform artikel 4
en vergoeding van de huurkosten van een gelijkwaardig vervangend vervoermiddel voor de cursus, maar
maximaal tot de verzekerde som;
optreden van het zaakwaarnemerrisico, waaronder te verstaan overlijden, ernstige ziekte of ernstig
ongevalsletsel van een compagnon, medevennoot of (zaak)waarnemer van verzekerde, maar alleen indien
meeverzekering hiervan uit het polisblad blijkt.
Wanneer verzekerde in een groep richting cursus reist en een ongeval treft de groep dermate, dat van de
groep niet verwacht kan worden de reis en de cursus doorgang te laten vinden. Genoemde ongeacht of
het ongeval de verzekerde zelf of een lid van de groep treft.

Artikel 4 Omvang van de dekking
4.1 Annulering
Bij annulering wordt het cursusbedrag vergoed voor zover deze verschuldigd was conform de cursusvoorwaarden.
4.2. Aankomstvertraging
Tot een maximum van twee uur na aanvang van de cursus na rato aantal niet deelgenomen hele uren. Daarna bij
geen deelname aan de cursus de verzekerde som.
4.3. Voortijdige cursusbeëindiging
a. bij voortijdige cursusbeëindiging wordt per dagdeel, per verzekerde de verzekerde som vergoed.
Voortijdige cursus-beëindiging van 2 uur of minder wordt niet als zodanig beschouwd.
b. bij medisch geïndiceerde opname in een ziekenhuis tijdens de in de polis genoemde cursusdag wordt per
dagdeel vergoeding van de cursusprijs verleend aan een in het ziekenhuis opgenomen verzekerde, diens
echtgeno(o)t(e) of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont en zijn meeverzekerde
familieleden in de eerste graad of aan de in het ziekenhuis opgenomen verzekerde en één meeverzekerde
persoon.
Vergoeding van de cursusprijs vindt uitsluitend plaats voor de personen die daadwerkelijk als deelnemer aan
de cursus gelden.
Artikel 5 Uitsluitingen
De verzekering biedt geen dekking voor schade:
a.
b.
c.

door atoomkernreacties en molest, zoals vermeld in de “Nadere omschrijving”;
indien bij het aangaan van de verzekering de omstandigheden reeds als zodanig waren dat de
noodzakelijkheid van annuleren of voortijdige cursusbeëindiging redelijkerwijs mocht worden verwacht;
hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van deze schade
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. In dat geval vervalt
het recht op uitkering voor de gehele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is
gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.

Hoofdstuk 3 Schade
Artikel 6 Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht:
a.

b.
c.
d.
e.

de maatschappij zo spoedig mogelijk kennis te geven van iedere gebeurtenis, waaruit voor de
maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; in ieder geval dient de maatschappij
terstond rechtstreeks telefonisch in kennis te worden gesteld indien een beroep op de verzekering kan
worden gedaan wegens ziekte of ongeval;
de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden verstrekken;
desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en
omvang van de schade aan de maatschappij over te leggen;
de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles wat de belangen
van de maatschappij zou kunnen schaden.

Artikel 7 Uitkering
a. Uitkering geschiedt aan de verzekeringnemer of aan degene(n) die de schade heeft (hebben) geleden.
b. De uitkering zal niet meer bedragen dan de verzekerde som.
Artikel 8 Betaling
a. De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst door de
maatschappij van alle noodzakelijke gegevens.
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting
tot betaling van de schadevergoeding gehouden.
b. Bij schade aan zaken van derden kan de maatschappij rechtstreeks aan deze derden betalen.
Artikel 9 Andere verzekeringen
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste van de maatschappij komt, wordt door haar voldaan, ook
al zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen die leiden tot vermindering van haar verplichtingen
wegens elders lopende verzekeringen. Verzekerde is dan echter verplicht zijn rechten jegens de andere
verzekeraars tot het beloop van die vermindering desgevraagd aan de maatschappij over te dragen.
Artikel 10 Verjaring
Indien aanmelding van een gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan
ontstaan, niet plaatsvindt binnen drie jaar na het moment waarop verzekerde kennis kreeg of had kunnen krijgen
van die gebeurtenis, vervalt elk recht op schadevergoeding hiervoor.
Artikel 11 Vervaltermijn
Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een schade definitief
afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten binnen een jaar nadat hij hiervan op de hoogte is
gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van die gebeurtenis.

Hoofdstuk 4 Betaling en terugbetaling premie
Artikel 12 Betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen nadat zij
verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die plaatsvinden:
na de premievervaldag indien de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de
premie, kosten en assurantiebelasting zijn betaald;
indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig.
Verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten
en assurantiebelasting door de KNMV zijn ontvangen.
Artikel 13 Terugbetaling
Verzekeringnemer heeft geen recht op terugbetaling van premie, behalve in geval van annulering van de cursus
door de KNMV.

Hoofdstuk 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
Artikel 14 Herziening
Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van dezelfde soort als deze
herziet,heeft zij het recht deze verzekering aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst te maken, de aanpassing vooraf aankondigen.
Artikel 15 Recht van weigering
a. Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren
indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking , tenzij deze wijzigingen
voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling.
b. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij de maatschappij daarvan, vòòr
het einde van een termijn van één maand na de aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis
te geven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing, of op het tijdstip van weigering
indien de weigering na die datum plaatsvindt.
Artikel 16 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in artikel 15 bedoeld recht, dan wordt hij geacht met de
aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven
en/of voorwaarden.

Hoofdstuk 6 Begin en einde van de verzekering
Artikel 17 Tijdstip
Het tijdstip van begin en einde is op de ingangsdatum respectievelijk op de afloopdatum des middags twaalf uur.
Artikel 18 Einde van de verzekering
De verzekering eindigt:
a. op de vastgelegde cursusdatum
b. indien verzekeringnemer de aanpassing van de verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling genoemd onder artikel 15 weigert.
c. zodra de verzekeringnemer zich buiten Nederland vestigt.
d. zodra verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade opzettelijk een
verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet en de maatschappij op grond hiervan
de verzekering opzegt.

Hoofdstuk 7 Nadere omschrijvingen
Artikel 19 Atoomkernreacties
a. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
b. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die
zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische wetenschappelijke, onderwijskundige doeleinden
of (niet) militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve
stoffen.
Onder “kerninstallatie” wordt verstaan een kerninstallatie in de zin
van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
c. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is het
onder b. vermelde niet van toepassing.
Artikel 20 Molest
Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse ontlusten, oproer en muiterij. De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct
veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in de vorige alinea genoemde oorzaken.
Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage is gedeponeerd.

N.B.
* De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een
privacyreglement van toepassing.
* Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing
* Klachten naar aanleiding van deze verzekering kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van de
maatschappij en/of bij de volgende
klachteninstituten:
a. Ombudsman Schadeverzekering, Postbus 93560, 2509 AN DEN HAAG
b. Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, Postbus
93560, 2509 AN DEN HAAG.

