Rubriek Recreatie
Bijzondere voorwaarden Golfverzekering
Inhoud

Vergoeding bovenverzekerd bedrag

Verzekeringnemer en/of degene die als zodanig op het polisblad is
vermeld.

Boven het verzekerde bedrag worden vergoed:
1. bereddingskosten
de kosten die verzekerde bij of na het ontstaan van een gedekte
schade maakt ter voorkoming of vermindering van schade aan
verzekerde zaken;
2. kosten van experts
het salaris en de kosten van alle experts komen ten laste van de
verzekeraar, van de door verzekerde benoemde expert echter
maximaal tot het bedrag van salaris en kosten van de door de
verzekeraar benoemde expert;
3. kosten van procedures
de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar
gevoerde procedures en in haar opdracht verleende rechtsbijstand;
4. wettelijke rente
in geval van een aansprakelijkheidsschade, de wettelijke rente over
(het door de verzekering gedekte gedeelte van) de hoofdsom.

Golfuitrusting

Zekerheidstelling

Onder golfuitrusting wordt verstaan de golfclubs, golfparaplu, golftas,
golfwagentje, zitstok en golfkleding.

Indien een buitenlandse overheid in verband met een op deze
verzekering gedekte gebeurtenis een zekerheidstelling verlangt ter
waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verzekeraar deze
voorschieten tot ten hoogste € 12.500,--.
De verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de
zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle
medewerking te verlenen om terugbetaling van het voorgeschoten
bedrag aan de verzekeraar te verkrijgen.
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Aanvullende begripsomschrijving
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Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving
Verzekeringnemer
Degene die als zodanig op het polisblad is vermeld.

Verzekerde

Hole in one
Een in wedstrijdverband geslagen en als zodanig officieel erkende ‘hole in
one’.

Artikel 2 Omvang van de dekking
Golfuitrusting
De verzekering geeft dekking voor schade aan de golfuitrusting, tot het op
de polis vermelde verzekerde bedrag, als gevolg van:
1. verlies en diefstal;
2. beschadiging door elk van buiten komend onheil.

Hole in one
Indien verzekerde een hole in one maakt betaalt de verzekeraar € 340.

Aansprakelijkheid
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerde in zijn
hoedanigheid van particulier golfspeler, tot een maximum bedrag van €
125.000,-- per gebeurtenis, voor schade:
1. aan personen en/of zaken;
2. veroorzaakt met door mechanische kracht voortbewogen objecten op
het golfterrein, zoals kleine elektrische voertuigen, mits deze een
snelheid van 10 km per uur niet kunnen overschrijden.

Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen
Uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
1. opzet/nalatigheid
door opzet, ernstige nalatigheid of zorgeloosheid van de
verzekerde, bezitter, houder, drager of gebruiker;
2. eigen gebrek/slijtage
aan de verzekerde zaken als gevolg van eigen gebrek, slijtage,
ongedierte, atmosferische en klimatologische invloeden;
3. reparatie
als gevolg van foutieve of niet voldoende uitgevoerde reparatie of
reiniging dan wel schade die verhaalbaar is onder fabrieksgarantie;
4. verbeurdverklaring
door verbeurdverklaring, inbeslagneming of vernietiging op last van
enige overheid.

Beperking
De aansprakelijkheid voor schade aan zaken die verzekerde, om welke
reden dan ook onder zich heeft, is uitgesloten.

Onder schade wordt verstaan:
1. schade aan personen
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende
schade;
2. schade aan zaken
beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van zaken van
anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit
voortvloeiende schade.

Excedent dekking
Indien de aansprakelijkheid, welke onder deze polis is gedekt, tevens is
gedekt onder andere polis(sen) of daaronder gedekt zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt onderhavige
verzekering slechts als excedent op de dekking die onder de andere
polis(sen) is verleend of verleend zou zijn indien de onderhavige polis niet
zou hebben bestaan.

Artikel 4 Schaderegeling
Eigendomsoverdracht
Verzekerde is verplicht aan de verzekeraar op diens verzoek de
eigendom over te dragen van zaken, die door verlies of diefstal verloren
zijn gegaan en waarvoor de verzekeraar aan verzekerde uitkering doet
of heeft gedaan. Komen dergelijke zaken naderhand in bezit van de
verzekeraar dan zal hij deze op verzoek van verzekerde weer aan hem
overdragen, tegen teruggave van het daarvoor uitgekeerde bedrag,
onder aftrek van de kosten van herstel van de eventueel sinds het
verlies of de diefstal ontstane schade.
Indien de verloren of gestolen zaken zonder tussenkomst van de
verzekeraar weer in bezit komen van verzekerde, is hij verplicht binnen
2 weken de verzekeraar daarvan in kennis te stellen.

Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied omvat de gehele wereld.
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Schadevaststelling Golfuitrusting
De schade wordt, afhankelijk van de ouderdom van de verzekerde zaken,
als volgt vastgesteld.
1. Zaken die op het moment van de schade nog geen 2 jaar (voor
golfclubs nog geen 5 jaar) oud zijn:
a. bij algeheel verlies van een verzekerde zaak wordt het verzekerde
bedrag daarvan vergoed;
b. in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de
reparatiekosten tot ten hoogste het verzekerde bedrag.
2. Zaken die op het moment van de schade ouder dan 2 jaar (voor
golfclubs ouder dan 5 jaar) zijn:
a. bij algeheel verlies van een verzekerde zaak bedraagt de schade
de dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de
schade;
b. in geval van beschadiging bedraagt de schade het totaal van de
reparatiekosten of, indien dit minder is, het verschil tussen de
dagwaarde van de verzekerde zaak onmiddellijk voor de schade
en de restanten onmiddellijk na de schade.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor een schade in natura te
betalen. Reparatie dient vooraf door de verzekeraar te worden
goedgekeurd.

Schadevaststelling aansprakelijkheid
De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van schade.
Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met
hen schikkingen te treffen. De belangen van verzekerde zullen daarbij in
aanmerking worden genomen. De verzekeraar is niet gebonden aan enige
toezegging van een verzekerde omtrent erkenning van aansprakelijkheid
dan wel vergoedingsverplichting.

Overgang van het verzekerde belang
Bij overgang van het verzekerde belang vervalt de dekking op het moment
van de overgang.
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