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POLIS

Polisnummer

Verzekering

Verzekeringnemer

Adres

Verzekerde(n)

Verzekerd(e) bedrag(en)

Eigen risico

Premie

Voorwaarden

Clausules

Contractgegevens

Bemiddelaar

Te verrekenen premie

Afrekening tot I I novemb er 2016

Premie : EUR 10.250,00

Kosten : EUR 12,50

Assurantiebelasting : EUR 2.155,13

Totaal : ELIR 12.417,63

vcs 1506807

Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelij kheid

BoerenNatuur.nl

Bemuurde Weerd O.2.12,3514 AN Utrecht

De in artikel 1.17 van de bijzondere voorwaarden genoemde personen

EIIR 5.000.000,00 als maximum per aanspraak en per contractsjaar
voor alle rechtspersonen tezamen

I EIIR 500.000,00 als maximum per aanspraak en per contractsjaar
voor verzekeringnemer en per in clausule G2
genoemd collectief en de bij het collectief
aangesloten leden

Geen

EIJR 10.250,00 per jaar

BCA.ALG.2O15.SE

- G2 enNHT4, volgens bijgaand clausuleblad

- Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekerin gsmaatschapp ij voor Terrorisme schaden N.V. Cf\|}{T)

Ingangsdatum
Premievervaldatum
Contractvervaldatum
Contracttermijn

11 november 2015
11 november
1 I november2016
12 maanden, met stilzrvijgende verlenging \..

LTO Noord Verzekeringen Schade &. Zorg B.V. te Velserbroek

Periode 1l november 2015 tot 1 1 november 2016
EIIR 10.250,00

Rotterdam, 21 maar| 20l 6

HDI Global SE, the Netherlands



Polisnr. VCS1506807
Datum 2l maart20l6
Blad 2van3 ,

Clausuleblad

G2 Meeverzekerde coilectieven

In aanvulling op artikel 2.17 van de algemene voorwaarden wordt tevens als groep aangemerkt:

En de aan bovengenoemde rechtspersonen verbonden natuur- verenigingen, stichtingen enlof
coóperaties.



PolisrLr.
Datum
Blad

vcs1506807
21maarÍ2016
3 van3

Voor aanmelding van de collectieven is een speciaal aanmeldingsformulier worden opgesteld.
Reeds verzekerde entiteiten

Voor de verbonden natuur- verenigingen, stichtingen of coóperaties die reeds verzekerd waren via
polis VCS0600433, geldt dat er dekking met volledige inloop van kracht is vanaf het moment dat a1
van deze polis worden afgevoerd.

Nieuw te verzekeren natuurverenigingen
Voor verbonden natuur- verenigingen, stichtingen of coóperaties die niet reeds verzekerd waren op
polisVCS0600433, geldt dat uitsluitend de aansprakelijkheid is verzekerd voor een vooryal begaan na
de datum van aanmelding van het collectief.

NHT4 Clausule terrorisme

Van deze verzekering zijn uitgesloten schaden enlof verliezen (en/of aansprakelijkheid daarvoor)
veroorzaakt door of ontstaan uit "terrorisme" en/of "sabotage" met terroristisch oogmerk, alsmede het
in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische enlof biologische stoffen.

Overeenkomstig de door het Verbond van Verzekeraars in 1981 gedeponeerde tekst wordt verstaan
onder:

Terrorisme: gewelddadige handelingen die worden begaan door een organisatie om indruk te maken
op de bevolking en om een klimaat van onzekerheid te scheppen.

Sabotage: kwaadwillige handelingen, niet begaan door verzekerde zelf, die zijn gericht op verhinderen
van norïnaal functioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.
Indien sprake is van, op basis van artikel 1:1 onder staat waar het risico is gelegen van de Wet op het
financieel toezicht vastgestelde, in Nederland gelegen risico's, blijft dekking voor terrorismeschade
bestaan overeenkomstig en binnen de grenzen van (bijgaand) "Clausuleblad Terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.", versie 23 november 2007. ..


