
Voorwaarden en Clausules LOPRZ 

 

ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID 

Voorwaarden  AVB023 

Clausules: 

AV043 Garderobe risico  
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing en/of verdwijning van zaken van bezoekers. 

AV036 Asbest uitgesloten 
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met asbest of asbesthoudende zaken. 

AV137 Uitsluiting seksuele gedragingen 
Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele of 

seksueel getinte gedragingen of seksuele aantijgingen van welke aard dan ook. Wel gedekt is de aansprakelijkheid van 

verzekerde voor de hiervoor genoemde schade indien het handelen of nalaten van een of meerdere ondergeschikte(n) betreft, 

mits verzekerde zelf terzake van deze schade geen verwijt treft. De verzekeraar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de op 

grond van deze bepaling uitgekeerde schade op de ondergeschikte(n) te verhalen. Indien verzekerde een rechtspersoon is, een 

VOF, of CV, wordt voor toepassing van deze bepaling onder verzekerde verstaan een bestuurder in de zin 2 van boek 2 BW, 

respectievelijk een beherend vennoot. 

AL003 Lloyd’s 
Nadere informatie omtrent de werking en aansprakelijkheid van een Lloyds Syndicate vindt u onder www.lloyds.com. Het 

business adres  van Lloyd's is One Lime Street, London EC3M 7HA. 

AV140 Leden secundair 
De aansprakelijkheid van de leden is meeverzekerd, voor zover zij optreden in de hoedanigheid van lid van de vereniging en zij 

dit risico niet elders verzekerd hebben. 

Niet verzekerd is de onderlinge aansprakelijkheid van de leden t.o.v. elkaar. 

AV 141 Uitsluiting diefstal/vermissing 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door diefstal of vermissing van zaken, geld en geldwaardige 

papieren. 

AV142 Uitsluiting vuurwerk 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het  gebruik of laten gebruiken van vuurwerk. 

AV143 Uitsluiting gebruik tribune 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door of verband houdend met het bezitten, gebruiken of doen gebruiken van 

een tribune. 

 

 

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID 

Voorwaarden  BCA021 

Clausules: 

AL003 Lloyd’s 
Nadere informatie omtrent de werking en aansprakelijkheid van een Lloyds Syndicate vindt u onder www.lloyds.com. Het 

business adres  van Lloyd's is One Lime Street, London EC3M 7HA. 

LSW1002-11 
Partijen hebben vrije rechtskeuze voor deze verzekeringsovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen zal het Nederlands 

recht van toe passing zijn op deze overeenkomst. Een vraag of klacht dient u in eerste aanleg te melden bij uw 

verzekeringsadviseur. Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop de klacht is behandeld kunt u zich wenden tot de 

Nederlandse wettelijke vertegenwoordiging van  Lloyd's Underwriters  zonder aantasting van uw rechten. Het adres is: Lloyd's 

Netherlands Representative B.V., Beurs - World Trade Center, Beursplein 37, Postbus 30196, 3001 DD ROTTERDAM, Telefoon: 

010-2052110,  Fax: 010-2052119. 

AV134 Oorlogsrisico uitgesloten 
Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt door oorlog, op oorlog  

gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie, opstand, muiterij, oproer of daaruit voortvloeiende burgertwisten of enige 

vijandelijke daad door of tegen een oorlogvoerende natie, confiscatie, inbeslagneming, ophouding of aanhouding en de 

gevolgen daarvan of een poging daartoe. 

AV135 Kernreacties uitgesloten 
Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt door of waartoe direct of 

 indirect is bijgedragen door of die direct of indirect voortvloeien uit 

- ionistraling of verontreiniging door radioactiviteit door kernbrandstof, kernafval of door de ontbranding van kernbrandstof 

- de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of verontreinigende eigenschappen van  kerninstallaties, -reactoren, 



of andere nucleaire installaties of nucleaire onderdelen daarvan 

- oorlogswapens, waarbij gebruik wordt gemaakt van atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of van een   soortgelijke reactie of 

radioactieve kracht of radioactief materiaal. 

AV136  Beroepsdiensten uitgesloten 
De verzekeraar is niet gehouden tot schadeloosstelling ter zake van verlies in verband met een tegen de verzekerden 

ingestelde aanspraak voorvloeiend uit het niet naar behoren verlenen van beroepsdiensten en/of professioneel advies voor 

anderen tegen betaling van  een honorarium, of enig beweerd handelen, vergissen of nalaten daaraan gerelateerd. 

AV144 Behoorlijke verzekeringen  
Niet verzekerd zijn aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeien uit nalatigheid van een verzekerde om als bestuur 

een "behoorlijke verzekering" te sluiten ter dekking van de door een lid opgelopen schade waarvoor het bestuur niet 

rechtstreeks bij gebreke van voldoende "veiligheidszorg" (op basis van artikel 7:658 of 7:611 BW) aansprakelijk kan worden 

gehouden. 

 

MUZIEKINSTRUMENTEN 

Voorwaarden ALG 031 en de bijzonder voorwaarden KB031 

Clausules: 

BR058   Diefstal 

Diefstal is meeverzekerd na sporen van braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van het pand waarin de 

verzekerde objecten zich bevinden. 

BR059  Beperking dekkingsgebied 

In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de polisvoorwaarden is het dekkingsgebied beperkt tot europa 

 

 

INVENTARIS 

Voorwaarden  BR023 

Clausules: 

BR058   Diefstal 

Diefstal is meeverzekerd na sporen van braak aan het deugdelijk afgesloten pand of gedeelte van het pand waarin de 

verzekerde objecten zich bevinden. 

 

 

AANHANGER 

Voorwaarden ALG031 en de bijzondere voorwaarden VKA031 

Clausules: 

VK040  Diefstalbeveiliging 
De aanhanger dient te zijn voorzien van een mechanisch diefstalbeveiliging product (wielklem, disselslot, kingpin, 

koppelingsslot, triangelslot) dat is goedgekeurd door VIP/TNO. Verzekerde dient de aanwezigheid van het product aan te tonen, 

bijvoorbeeld door overlegging van aankoopnota’s. 

 

 

COLLECTIEVE ONGEVALLEN 
Voorwaarden ONG032 

Clausules: 

AL003 Lloyd’s 
Nadere informatie omtrent de werking en aansprakelijkheid van een Lloyds Syndicate vindt u onder www.lloyds.com. Het 

business adres  van Lloyd's is One Lime Street, London EC3M 7HA. 

AV134 Oorlogsrisico uitgesloten 
Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt door oorlog, op oorlog  

gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie, opstand, muiterij, oproer of daaruit voortvloeiende burgertwisten of enige 

vijandelijke daad door of tegen een oorlogvoerende natie, confiscatie, inbeslagneming, ophouding of aanhouding en de 

gevolgen daarvan of een poging daartoe. 

AV135 Kernreacties uitgesloten 
Niet gedekt is schade, verlies, aansprakelijkheid of uitgaven die direct of indirect zijn veroorzaakt door of waartoe direct of 

 indirect is bijgedragen door of die direct of indirect voortvloeien uit 



- ionistraling of verontreiniging door radioactiviteit door kernbrandstof, kernafval of door de ontbranding van kernbrandstof 

- de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of verontreinigende eigenschappen van  kerninstallaties, -reactoren, 

of andere nucleaire installaties of nucleaire onderdelen daarvan 

- oorlogswapens, waarbij gebruik wordt gemaakt van atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of van een   soortgelijke reactie of 

radioactieve kracht of radioactief materiaal. 

COO02 Eindleeftijd 75 jaar 
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de voorwaarden eindigt de dekking automatisch voor een verzekerde op de eerste 

premievervaldag na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. 

CO003 Invaliditeitspercentage 
Zodra verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zal artikel 13.2.4 van de voorwaarden niet van toepassing zijn. 

CO004  
Er is alleen dekking voor de leden van het verzekerde koor tijdens “koor-activiteiten” 

 

RECHTSBIJSTAND 

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie verenigingen juni 2011 

Clausules: 

708 Onderlinge geschillen 
Deze verzekering biedt geen dekking voor geschillen tussen (bestuurs) leden onderling. 


