
                                                                                                                                                
 

Verzekering Nijmeegse FunRunners 

Als Nijmeegse Funrunners hebben we de Aon Sportpakket verzekering afgesloten. Deze verzekering 

dekt de volgende zaken: 

Ongevallen Collectief 

De Ongevallenverzekering biedt dekking aan bestuursleden, leden en vrijwilligers voor ongevallen die 

plaatsvinden tijdens activiteiten van of voor de sportvereniging. De verzekering geldt ook tijdens het 

reizen van en naar de locatie van de activiteit. Deze verzekering biedt dekking in de volgende gevallen: 

- Overlijden 

De Ongevallenverzekering biedt dekking als bestuursleden, leden of vrijwilligers van uw 

sportvereniging als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging overlijden. 

- Blijvende invaliditeit 

Verzekerden die als gevolg van een ongeval te maken krijgen met blijvende invaliditeit kunnen 

aanspraak maken op uitkering door de Ongevallenverzekering. De hoogte van de uitkering is 

afhankelijk van de lichamelijke klachten. 

- Kosten van een medische behandeling 

Verzekerden die als gevolg van een ongeval een medische behandeling nodig hebben die niet 

wordt vergoed door hun zorgverzekering, kunnen aanspraak maken op een vergoeding door de 

Ongevallenverzekering. 

Aansprakelijkheid verenigingen 

Als sportvereniging kunnen we om allerlei redenen aansprakelijkheid worden gesteld door leveranciers, 

bezoekers en zelfs door leden. Dergelijke claims kunnen een grote impact op onze vereniging hebben. 

Ook onze sporters, trainers of vrijwilligers kunnen aansprakelijk worden gesteld. Een 

Aansprakelijkheidsverzekering voorkomt claims niet, maar beperkt de financiële gevolgen. 

Verdedigingskosten 

Bij juridische kwesties worden de juridische kosten om ons te verdedigen bij (terechte of onterechte) 

schadeclaims van derden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan advocaat- of proceskosten. 

Brand en ontploffing 

Bij brand of ontploffing geldt bij vele andere verzekeringen beperkingen. Zo keert men vaak niet meer uit 

dan EUR 500.000,-. Aon hanteert deze beperking niet. We krijgen ook bij brand of ontploffing de schade 

tot het maximaal verzekerd bedrag uitgekeerd. 

Andere activiteiten 

Alle activiteiten van onze sportvereniging zijn verzekerd. Ook activiteiten die niet direct met sport te 

maken hebben. Onze club organiseert bijvoorbeeld een fancy fair voor het goede doel, maakt en verkoopt 

allerlei lekkernijen. Mocht een bezoeker hier onwel van worden, dan vergoedt deze verzekering een 

eventuele schadeclaim. 

Schade eigendommen 

Ook schade aan eigendommen van vrijwilligers en sporters is gedekt als de vereniging aansprakelijk is 

voor deze schade. 


