Tussenpersoon
Kröller Boom Assurantiën B.V.
Hardwareweg 14
Postbus 2617, 3800 GD Amersfoort
Telefoon: (033) 750 5000

Polisblad KNMV Dagverzekering

Polis van KNMV Dagverzekering 2018
Verzekeringnemer
KNMV
Postbus 650
6800 AR Arnhem

Polisnummer:
Volgnr. :
Relatienr.:
Coll.nr.:

SB 9972-9211
1
1095-338
AC50-00

Verzekeringstermijn: 01-03-2018 tot 01-03-2019 met automatische jaarlijkse verlenging
Premievervaldag:
01-03-2019
Premietermijn:
12 maanden
Met ingang van 1 maart 2018 verzekert Allianz Nederland N.V. (hierna te noemen Allianz)
overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden het volgende:
Omschrijving dekking en dekkingsgebied
Volledige casco-dekking ten behoeve van motorvoertuigen tijdens deelname aan de VRO-dagcursus
van de KNMV. De dekking is alleen van toepassing in Nederland, en binnen een afstand van 50
kilometer vanaf de Nederlandse landgrenzen.
Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag bedraagt maximaal € 35.000,00 (vijfendertigduizend) euro per object.
Eigen risico
Het eigen risico bedraagt € 300,00 per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen door een en
dezelfde oorzaak.
Premie
De premie bedraagt € 65,00 per deelnemer per dag. De premie is exclusief assurantiebelasting. De
assurantiebelasting bedraagt 21%.
Voorwaarden
Voor deze verzekering zijn de voorwaarden VRO2018-ALG en de VRO2018-1 van Kröller Boom
Assurantiën van toepassing.
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Clausuleblad
KB VRO-1 Terrorismedekking NHT
In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden is het “Clausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) (hierna “Clausuleblad
Terrorismedekking”) van toepassing. Het “Clausuleblad terrorismedekking” en het “Protocol
afwikkeling claims” (inclusief toelichting) als vermeld in het ”Clausuleblad terrorisme” zijn door de
NHT gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 23 november 2007 onder nummer
27178761. Op aanvraag verstrekt de maatschappij kosteloos een exemplaar. Via
www.terrorismeverzekerd.nl kunt u de tekst raadplegen.
KB VRO-2 Schademelden
De schade aan het verzekerde object dient direct te worden gemeld bij de cursusleider van de
betreffende cursus. Indien de schade hoger is dan € 680,00 inclusief BTW dient er een expert te
worden ingeschakeld door Kröller Boom. Indien de schade lager is dan € 680,00 kan worden volstaan
met het overleggen van de reparatienota.
KB VRO-3 Repatrieringskosten
Kosten voor repatriëring zijn onder deze polis verzekerd naar een dealer binnen Nederland naar
keuze indien de motor door ontstane schade niet veilig rijdbaar is. Een en ander ter beoordeling van
de cursusleider. Indien er twijfel bestaat dient er, voor zover mogelijk, te worden overlegt met
verzekeraar.
KB VRO-4 Dekkingsperiode
De verzekering biedt dekking voor de risico’s van cascoschade aan de motorfiets en eventueel vast
gemonteerde accessoires. Deze dekking is enkel van toepassing tijdens het volgen van de VROdagcursus.
De verzekering is uitsluitend geldig op de opgegeven cursusdag zelf, en start aan het begin van de
cursus en eindigt bij (tussentijdse) beëindiging van de cursus. Schade die ontstaat tijdens heen- en/of
terugreis van de locatie waar de VRO-cursus gegeven wordt is uitgesloten. Voor de VRO-cursus die
wordt gegeven op de openbare weg is uitgesloten van dekking onder deze polis.
KB VRO-5 Aanvullende uitsluitingen
Onder de dekking van deze verzekering zijn te allen tijde uitgesloten schade aan de helm en/of
kleding, medische kosten en eventuele letselschade bij de bestuurder én derden.
KB VRO-6 Leeftijd verzekerd object
Het verzekerde object mag niet ouder zijn dan 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van eerste
toelating vermeld op het geldige kentekenbewijs.
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