
Motorverenigingen zijn vaak zeer dynamisch en ondernemen veel activiteiten. In de praktijk 
bleek echter regelmatig lastig voor individuele clubs om verzekeringen af te sluiten. Daarom 
heeft de KNMV samen met Aon een pakket verzekeringen voor motorclubs samengesteld. 
Zo kunt u toch grip krijgen op de risico’s van de activiteiten. 

Het clubpakket voor motorclubs
Het Clubpakket bestaat uit een drietal verzekeringen, te weten:

•	 Aansprakelijkheidsverzekering

•	 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

•	 Ongevallenverzekering

Alle verzekeringen binnen het Clubpakket zijn afgestemd op het risicoprofiel van een motorclub. Het pakket 

wordt door de KNMV aanbevolen.

Voordelen Clubpakket KNMV
Het Clubpakket bestaat uit een drietal verzekeringen, te weten:

•	 Zeer goede voorwaarden

•	 Aantrekkelijke premie

•	 Verzekeringen zijn afzonderlijk af te sluiten

•	 Afgestemd op motorclubs

•	 Uitstekende service van Aon

Korting voor knmv-leden
Het KNMV-Clubpakket biedt een clubkorting voor clubs die lid zijn van de KNMV. Uiteraard kunnen ook 

motorclubs die niet aangesloten zijn de verzekeringen afsluiten, echter zonder de KNMV-korting. Als uw 

club nog niet aangesloten is bij de KNMV, dan is dit nu zeker het overwegen waard.

Het Clubpakket KNMV
Verzeker de risico’s van uw motorclub
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Voordelen KNMV-Lidmaatschap
De jaarlijkse bijdrage voor een KNMV-lidmaatschap is EUR 182,- (norm 2013). Hiervoor ontvangt u:

•	 Een pakket verzekeringen met een zeer scherpe premie.

•	 Ieder kwartaal het informatiebulletin.

•	 Twee maal per jaar het Bulletin Toerclubs.

•	 Servicedesk voor informatie en vragen.

Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle 

voordelen, is hierbij ook inbegrepen.

 Aanvragen
Voor het aanvragen van één of meer verzekeringen maakt u gebruik van het aanvraagformulier 

Clubpakket KNMV. U vindt dit formulier ook op www.knmv.nl. De premiebedragen behorende bij 

de verzekeringen vindt u in de toelichting.



Toelichting op het Clubpakket KNMV

Het Clubpakket KNMV is door Aon in samenwerking met de KNMV speciaal ontwikkeld voor motorvereni-

gingen en stichtingen. Alle verzekeringen in het pakket kunnen op vrijwillige basis worden afgesloten.

Op deze manier kan de verzekeringsportefeuille geheel worden afgestemd op de specifieke situatie en 

behoeftes van de club.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als de club geen eigen WA-verzekering heeft, dan is zij niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Uw vereni-

ging kan voor allerlei zaken aansprakelijk worden gesteld, door leden, bezoekers, leveranciers of vrijwilligers. 

De aansprakelijkheidsverzekering kan uiteraard niet voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar redu-

ceert wel de financiële risico’s.

Dekking
Vergoed wordt per aanspraak voor alle verzekerden:

•	 de schade

•	 kosten van verweer en rechtsbijstand

•	 kosten ter voorkoming of vermindering van schade

Dekkingsgebied
geheel Europa

Belangrijke uitsluitingen
•	 schade toegebracht met of door motorrijtuig

•	 zaken onder opzicht

•	 opzet

•	 wedstrijdrisico

Verzekerde bedragen
Maximaal verzekerd bedrag per aanspraak :  EUR 2.500.000,-

Maximaal verzekerd bedrag per jaar :  EUR 5.000.000,-

Premie
De premie per lid per jaar bedraagt :  EUR 0,90 (de minimumpremie is EUR 100,-)

Het eigen risico per aanspraak bedraagt :  EUR 159,-

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Hoewel bestuurders en toezichthouders zich maximaal inzetten voor hun club kunnen er toch fouten 

insluipen. Fouten waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. De bestuurdersaansprake-

lijkheidsverzekering voorkomt dat bestuurders en toezichthouders persoonlijk te maken krijgen met claims, 

proceskosten enzovoorts.
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Belangrijke uitsluitingen
•	 opzet

•	 verontreiniging

•	 boetes

•	 beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag
Er kan gekozen worden uit de volgende bedragen: EUR 125.000,-, EUR 250.000,- of EUR 500.000,-

Premie
Afhankelijk van het balanstotaal van de club en het verzekerd bedrag kan de premie variëren van minimaal 

EUR 73,33 tot maximaal EUR 240,-

Ongeval lenverzekering
Wanneer een van uw leden tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de club of tijdens een clubtoer 

een ongeluk krijgt en daardoor blijvend invalide raakt of overlijdt, ontvangt deze persoon of zijn nabe-

staande een uitkering. De vereniging geeft hiermee het signaal af, dat zij zich verantwoordelijk voelt voor 

haar leden. Het is een bewijs van professionaliteit.

Belangrijke uitsluitingen
•	 opzet

•	 roekeloosheid

•	 misdrijf

•	 vechtpartijen

•	 beroepssport

Verzekerd bedrag
Rubriek A overlijden :   EUR 11.345,-

Rubriek B blijvende invaliditeit :  EUR 22.689,-

Premie
De premie per lid per jaar bedraagt : EUR 0,89

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.



Aanvraagformulier Clubpakket KNMV

Algemene gegevens
Naam van de vereniging/stichting

Rechtsvorm

Incasso-adres

Postcode/Plaats

Bankrekeningnummer

Contactpersoon                    M/V

Voorletter(s)

Functie binnen de vereniging/stichting

Telefoon Fax

E-mailadres

Oprichtingsdatum

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

BIK-code (Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel)

Is uw club KNMV-lid?  Nee  Ja, clubnummer

Gegevens aanvraag
 Nieuwe verzekering

 Wijziging bestaande verzekering, polisnummer

Aansprakelijkheidsverzekering
Is de vereniging/stichting opgericht bij notariële acte en ingeschreven?           Ja           Nee

Is de vereniging/stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?           Ja           Nee

Aantal leden

Welke activiteiten beoefenen de leden van uw vereniging/stichting? (In geval van meerdere activiteiten graag meerdere 

mogelijkheden aankruisen)   Wedstrijdsport          Professioneel            Amateur            Toeractiviteiten

Aantal vrijwilligers (buiten de leden)

Aantal bestuursleden

Is de vereniging/stichting eigenaar van de verenigingsaccommodatie?           Ja           Nee

Is de vereniging/stichting huurder/gebruiker van het sportterrein/de sportaccommodatie?         Ja           Nee

Is er een kantine/horecagelegenheid?              Ja           Nee

Zo ja, is deze in eigen beheer?               Ja           Nee

Wat is de omzet van de kantine?  EUR

Wordt de kantine verpacht?               Ja               Nee

Zo ja, heeft de pachter een eigen aansprakelijkheidsverzekering 

als exploitant van deze gelegenheid?             Ja               Nee

Beschikt de vereniging/stichting over eigen (sport)materiaal?            Ja               Nee

Zo ja, welk materiaal?

Ouderdom materiaal?

Vindt er periodieke controle op deugdelijkheid en veiligheid plaats?            Ja               Nee

Wordt daarbij de instructie van de fabrikant gevolgd?              Ja               Nee
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Wie verzorgt de controle en het onderhoud?

Wordt daarvan een logboek bijgehouden?              Ja               Nee

Organiseert de vereniging/stichting reizen, wedstrijden, evenementen e.d.          Ja               Nee

Zo ja, graag toelichten

Beschikt de vereniging/stichting over een:

- veiligheidsplan?                 Ja               Nee

- calamiteitenplan?                Ja               Nee

- ontruimingsplan?                 Ja               Nee

- EHBO-procedure?                  Ja               Nee

Onderstaande vragen m.b.t. RI&E uitsluitend invullen als er personeel in loondienst is.

Risico-inventarisatie en-evaluatie (ri&e)
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht elke organisatie om samen met een Arbodienst een inventarisatie 

te maken van risico’s die het personeel bij de uitvoering van haar werkzaamheden loopt. Deze RI&E bevat 

ook een beschrijving van de preventiemaatregelen die worden toegepast en een Plan van Aanpak waarin de 

voorgenomen maatregelen (met streefdata) zijn vastgelegd.

Beschikt uw vereniging/stichting over een wettelijk goedgekeurde RI&E die geldig is voor de gehele vereni-

ging/stichting en niet ouder is dan drie jaar?   

 Ja, graag kopie meesturen Nee, wanneer is de RI&E gepland?               -             - 

Zijn alle adviezen in RI&E en het Plan van Aanpak opgevolgd?         Ja     Nee, graag toelichten

Vindt er jaarlijks met uw werknemers een schriftelijke evaluatie plaats van RI&E en uitvoering van het Plan 

van Aanpak?

Ja, graag kopie meesturen Nee, graag toelichten

Worden de RI&E en het Plan van Aanpak steeds aangepast aan gewijzigde werkmethoden of gewijzigde 

arbeidsomstandigheden?

     Ja       Nee, graag toelichten

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Is de vereniging/stichting vennootschapsbelastingplichtig?            Ja           Nee

Is in het verleden tegen de vereniging/stichting, één van de bestuurders of toezichthouders 

enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld?            Ja           Nee

Is één van de bestuurders of een van de toezichthouders thans op de hoogte van 

gerechtelijke stappen, fouten of omstandigheden welke zouden kunnen leiden tot een 

aanspraak onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?           Ja           Nee

Is de vereniging/stichting, één van de bestuurders of toezichthouders thans betrokken in 

een proces, of verwacht men daarin op korte termijn te geraken?           Ja           Nee

Is de vereniging/stichting minder dan twee jaar actief?            Ja           Nee

Is de vereniging/stichting zonder rechtspersoonlijkheid?            Ja           Nee

Is de vereniging/stichting beperkt rechtsbevoegd?             Ja           Nee

Heeft uw de vereniging/stichting een negatief eigen vermogen?           Ja           Nee

Is gedurende de afgelopen 5 jaar gedurende 3 of meer jaar verlies geleden?          Ja           Nee

Wat is het balanstotaal van uw de vereniging/stichting?       EUR
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Indien u één van de voorgaande 9 vragen met ‘ja’ heeft beantwoord en dit formulier retourneert dan sturen 

wij u een op maat gemaakte offerte. De hieronder vermelde basisdekking hoeft u dan niet in te vullen.

Basisdekking
Selecteer op basis van het balanstotaal het verzekerd bedrag.

Balanstotaal/   EUR 125.000,-   EUR 250.000,-  EUR 500.000,-

verzekerd bedrag

Tot EUR 500.000,  EUR 73,33   EUR 100,-            n.v.t.

Tot EUR 1.000.000,-  EUR 86,67   EUR 106,67  EUR 160,-

Tot EUR 2.000.000,-  EUR 100,-   EUR 120,-   EUR 166,67

Tot EUR 3.000.000,-  EUR 120,-   EUR 160,-   EUR 220,-

Tot EUR 5.000.000,-  EUR 133,33   EUR 180,-   EUR 240,-

Aanvullende dekking
Wilt u de dekking uitbreiden met de aanvullende dekking voor de schade wegens het verzuim(en)

van de verplichtingen als gevolg van de boekhoud- en publicatieplicht?          Ja           Nee

De premie voor deze extra dekking is EUR 50,- per jaar.            Ja           Nee

Zo ja, dan verzoeken wij u de navolgende extra vragen te beantwoorden.

Heeft een andere instantie of persoon dan de externe accountant, de kascommissie of

administratiekantoor de laatste 3 jaar de jaarrekening gecontroleerd?           Ja           Nee

Heeft de externe accountant, de kascommissie of administratiekantoor ooit geweigerd de

jaarrekening goed te keuren?               Ja           Nee

Zijn er de afgelopen 3 jaar door de externe accountant, de kascommissie of 

administratiekantoor op- of aanmerkingen geweest op de jaarrekening?            Ja           Nee    

No-claimverklaring
Ondergetekende, de bestuurder op de toezichthouder, verklaart door middel van ondertekening van deze 

tekst, dat geen omstandigheden bekend zijn welke tot een aanspraak van de gevraagde(bestuurders-) 

aansprakelijkheidsverzekering zouden kunnen leiden (bestuurder of toezichthouder moet tekenen).

Naam van de vereniging/stichting

Adres

Postcode/Plaats

Contactpersoon

Ongevallenverzekering
Hoeveel leden heeft uw vereniging/stichting?

Ingangsdatum van de verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering                                         -             -

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering                     -             -

Ongevallenverzekering                                                     -             -



Is ooit een soortgelijke door u of door een belanghebbende aangevraagde verzekering geweigerd of opgezegd 

dan wel tegen bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet? Zo ja, waarom en door welke maatschappij?

Strafrechtelijk verleden (zie ook de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht)

Let op: deze vraag geldt ook voor de bestuurders van de vereniging/stichting.

Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoe-

ring van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

  Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,   

  valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;

  Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing   

  en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en daartoe;

  Overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet of de wet economische delicten?      Ja       Nee

Zo ja, kruis dan het vakje aan en geef aan om welk strafbaar feit het ging, of het tot een rechtszaak is 

gekomen, wat het resultaat daarvan was en of eventuele (straf)maatregelen al ten uitvoer zijn gelegd. Indien 

het niet tot een rechtszaak is gekomen, geef dan aan of er sprake is geweest van een schikking met het 

Openbaar Ministerie, en zo ja, tegen welke voorwaarden de schikking totstandkwam. U kunt deze informatie 

op dit formulier vermelden en desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht
Als aanvrager bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beant-

woorden. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo 

volledig mogelijk beantwoorden. De vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzeke-

ringen en het strafrechtelijk verleden gelden ook voor de bestuurders van de vereniging. Indien u niet 

volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt 

beperkt of zelfs vervalt. Indien u heeft gehandeld met opzet tot misleiden van de verzekeraar of deze bij 

kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht 

de verzekering op te zeggen. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft 

ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verze-

kering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien 

deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
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Machtiging voor automatische incasso
Een machtiging is verplicht bij betalingstermijnen korter dan een jaar.

Ondergetekende, houder/houdster van bovengenoemde rekening, machtigt tot wederopzegging Aon 

Verzekeringen het verschuldigde voor de aangevraagde verzekering (en) van deze rekening af te schrijven.

A.u.b. aankruisen welke betalingstermijn u wenst:     Per jaar   Per halfjaar (3% opslag)

Bankrekeningnummer

                                                                            -             -

Plaats      Datum         Handtekening

Ondertekening
Belangrijk: lees voor de ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting op de reikwijdte van de 

mededelingsplicht. De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn.

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door          (naam)

                                                                            -             -

Plaats      Datum         Handtekening

Wet persoonsgegevens
Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. 

Deze worden door verzekeraars verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsover-

eenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip 

van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van 

het klantenbestand.

Retouradres
U kunt dit aanvraagformulier per post of per fax verzenden aan Aon Verzekeringen.

Antwoordnummer 10015

2200 VB Noordwijk

Fax 071 361 07 67

Neem voor meer informatie over onze verzekeringen contact op met Aon, tel. 071 364 31 00.


