Van der Linden Assuradeuren
Bijzondere voorwaarden Golfverzekering
Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Golfverzekering tevens onderstaande bijzondere
voorwaarden Golfverzekering van kracht

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

5.

6.

1.1 Verzekeringnemer
de pakkethouder of een ander dan de pakkethouder indien dit
uitdrukkelijk op het polisblad van de betreffende verzekering is vermeld.
1.2 Verzekerden
de op het polisblad vermelde personen
1.3 Golfuitrusting
uitsluitend de hier met name genoemde artikelen, waarvan verzekerde
eigenaar is,zijn verzekerd: golfclubs, golftas. golfparaplu, golfkar,
golfschoenen en golfregenkleding.

7.

1.4 Kleding
de tijdens het golfspel in het clubhuis achtergelaten persoonlijke
kledingstukken en schoenen.
1.5 Hole-in-one
een erkende hole-in-one gemaakt op een baan met een minimale par van
62

Artikel 2 Verzekeringsgrondslag
1.

2.

3.

er zijn evenveel verzekeringen afgesloten als er verzekerden op het
polisblad staan. Een verzekering geldt alleen voor degene op wiens
naam ze staat: verzekeringen zijn niet verbrugbaar en niet
overdraagbaar. Wat voor de ene verzekerde is bepaald, geldt niet
voor de andere verzekerde, tenzij dat uitdrukkelijk is vermeld.
de verzekering is niet geldig als de verzekeraar verzekerde al eens
heeft laten weten hem niet meer te willen verzekeren. In dat geval
betaalt de verzekeraar de eventuele al betaalde premie terug zodra
verzekerde hierom vraagt.
de verzekering is uitsluitend van kracht indien verzekerde tijdens de
geldigheidsduur van de verzekering staat ingeschreven in een
Nederlands bevolkingsregister en wonend en werkelijk verblijvend is
in de woonplaats in Nederland die op de polis staat vermeld.

Verplichtingen in geval van hole-in-one
8. De verzekeraar is pas tot uitkering verplicht indien verzekerde
afdoende heeft aangetoond dat hij een erkende hole-in-one heeft
gemaakt. Verzekerde is verplicht de originele, door de
clubsecretaris medeondertekende, scorekaart in te leveren
Als verzekerde bovengenoemde verplichtingen niet nakomt zal de
verzekeraar niet tot uitkering overgaan.

Artikel 7 Uitsluitingen / verval van recht op uitkering
1.

Artikel 3 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de gehele wereld, inclusief Nederland.

Artikel 4 Einde van de verzekering
1.
2.

De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde zich buiten
Nederland vestigt.
De verzekering eindigt automatisch zodra verzekerde is overleden.

Artikel 5 Dekkingsperiode
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering vangt de dekkingsperiode
telkens aan zodra verzekerde (en/of zijn bagage) zijn woning verlaat en
eindigt zodra verzekerde (en/of zijn bagage) hierin terugkeert

2.

3.

Artikel 6 Verplichtingen bij schade
Algemeen:
In geval van schade moet(en) verzekerde of zijn rechtverkrijgenden het
volgende doen:
1. Binnen 28 dagen na een gebeurtenis waarvoor men verzekerd is
het schadeformulier volledig en naar waarheid invullen,
ondertekenen en opsturen naar de verzekeraar.
2. Al het mogelijke doen om de schade te beperken, alle aanwijzigen
van de verzekeraar opvolgen, de verzekeraar alle medewerking
verlenen en niets doen dat de belangen van de verzekeraar zou
kunnen schaden.
3. Alle aanspraken op schadevergoeding (tot ten hoogste het bedrag
van de uitkering) overdragen aan de verzekeraar. Dit is alleen nodig
indien de verzekeraar niet door betaling van de uitkering in de
rechten van de verzekerde is getreden. Verzekerde moet alle
bewijsstukken van bovengenoemde aanspraken aan de
verzekeraar overdragen.
Verplichtingen in geval van schade aan golfuitrusting en/of kleding
4. Bij verlies, diefstal, of vermissing moet verzekerde onmiddellijk ter
plaatse aangifte doen bij de politie-autoriteiten. Indien aangifte ter
plaatse onmogelijk is moet verzekerde direct aangifte bij de

eerstkomende gelegenheid doen. Het proces verbaal moet hij aan
de verzekeraar overleggen.
Wanneer verzekerde zijn golfuitrusting en/of kleding door verlies,
diefstal of vermissing kwijt raakt in een hotel of clubhuis dient hij dit
direct aan te geven bij de directie. Van deze aangifte moet hij een
verklaring aan de verzekeraar overleggen. Het in artikel 6.4.
bepaalde blijft onverminderd van kracht.
Wanneer de verzekerde voorwerpen met een openbaar
vervoermiddel of een ander middel van transport meegaan, moet
verzekerde bij het in ontvangst nemen controleren of de verzekerde
voorwerpen nog in goede staat zijn en of er niets ontbreekt. Als hij
de schade of de vermissing constateert moet hij hiervan direct
aangifte doen bij de vervoersonderneming en eisen dat de
onderneming een proces verbaal opmaakt van die aangifte. Dit
proces verbaal moet aan de verzekeraar worden overgelegd.
De bewijslast van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging van
de verzekerde zaken alsmede van de omvang van de schade en
het feit dat hij deze werkelijk bezat rust te allen tijde op verzekerde .
Verzekerde is voorts verplicht de schade aan te tonen door middel
van originele rekeningen of duplicaten daarvan, verklaringen van
deskundigen over de mogelijkheid van reparatie en andere door de
verzekeraar verlangde bewijsstukken. Tevens is verzekerde
verplicht de verzekeraar bij beschadiging in staat te stellen de
bagage te expertiseren voordat reparatie c.q. vervanging
plaatsvindt.

4.

De dekking van de verzekering strekt zich niet uit tot:
a. schade die direct of indirect verband houdt met molest,
waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Wanneer
verzekerde tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt,
die hiermee geen enkel verband houdt, keert de verzekeraar slechts
uit wanneer verzekerde kan bewijzen dat de schade daadwerkelijk
niets met deze gebeurtenissen te maken had.
b. schade die direct of indirect verband houdt met of veroorzaakt is
door het door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens
bijwonen van hi-jacking, kaping, staking of terreur.
a. schade die direct of indirect verband houdt met in beslag nemen
en/of verbeurd verklaren.
d. schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit
atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan.
e. schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan of het
begaan van strafbare feiten of het doen van pogingen daartoe.
Het recht op vergoeding vervalt indien zodanig omstandigheden
bekend of aanwezig waren dat het maken van de kosten
redelijkerwijs te verwachten viel.
Het recht op uitkering of schadevergoeding vervalt ten aanzien van
de gehele claim als door verzekerde of zijn rechtverkrijgenden
onjuiste gegevens of feiten zijn verstrekt.
Het recht op uitkering of schadevergoeding vervalt alleen ten
aanzien van dat gedeelte van de schadeclaim indien door de
verzekeraar opgevraagde voorwerpen niet binnen 180 dagen na
datum van opvragen zijn ontvangen

Artikel 8 Verzekerd voor hetzelfde risico bij
verschillende verzekeraars
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou
kunnen worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere
verzekering, wel of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan is
deze verzekering pas in de laatste plaats geldig. In dat geval komt
uitsluitend de schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die
het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen
worden.

Artikel 9 Meer dan één verzekering voor de
golfuitrusting en/of kleding
Als voor een verzekerde bij de verzekeraar meerdere verzekeringen zijn
afgesloten dan kan hij ten hoogste € 4.540,- uitgekeerd krijgen
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Artikel 10 Verval van rechten
Als bij de verzekeraar door verzekerde of zijn rechtverkrijgenden een
vordering wordt ingediend, zal de verzekeraar reageren met een (aanbod
tot) betaling ter definitieve regeling of met een afwijzing van de vordering.
De vordering van verzekerde of zijn rechtverkrijgenden vervalt 180
dagen nadat de verzekeraar haar standpunt (betaling of afwijzing) heeft
duidelijk gemaakt, tenzij al een geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 11 Omvang van de verzekering
Golfuitrusting en/of kleding
1. Verzekerd is schade aan of verlies van de golfuitrusting en/of
kleding, door onverschillig welke oorzaak, behoudens het bepaalde
in de artikelen 6 en 13.
Hole-in-one
2. Indien verzekeringnemer een erkende hole-in-one maakt, verleent
de verzekeraar een uitkering van € 340,- en krijgt verzekeringnemer
een Van der Linden-Golfverzekering voor de periode van een jaar

Aansprakelijkheid
Op de voorwaarden van de polis Aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren van London Verzekeringen N.V., als gedeponeerd ten
kantore van Mondial Assistance, is verzekerd: de aansprakelijkheid van
verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van golfspeler tot max. € 113.450
per gebeurtenis voor schade die tijdens de geldigheidsduur van de
verzekering is toegebracht en het gevolg is van:
•
letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de
dood ten gevolge hebbende
•
beschadiging, tenietgaan of vermissing van zaken
Deze dekking geldt eveneens voor schade veroorzaakt met de
verzekerde in eigendom toebehorende mechanisch voortbewogen
golfkar, mits deze een snelheid van 10 kilometer per uur niet kan
overschrijden. De dekking is alleen van kracht indien en voor zover
(anders dan in de vorm van een eigen risico) geen dekking aanwezig is
op enige andere polis, al dan niet van oudere datum. Van de verzekering
is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade door diefstal,
verduistering en vermissing. De voorwaarden zijn conform polisformulier
623951.

Artikel 12 Schaderegeling
Waardevaststelling golfuitrusting en/of kleding:
De waarde van de verzekerde zaken wordt in geval van schade als volgt
vastgesteld:
•
voor zaken die niet ouder zijn dan 2 jaar (voor golfclubs 5 jaar): de
huidige nieuwwaarde
•
voor zaken ouder dan 2 jaar (voor golfclubs 5 jaar): de dagwaarde
Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het
verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit.
Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde, onder aftrek van een
bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Voor
gebruiksvoorwerpen zal geen hoger bedrag worden vergoed, dan het
voorwerp oorspronkelijk gekost heeft.

Clausules
De volgende clausule(s) zijn slechts van toepassing voor zover daarvan
op het polisblad melding is gemaakt.
GV01 Collectiviteit
Deze verzekering maakt deel uit van een collectiviteit. Aangetekend
wordt dat voorwaarden en premie gelden zolang verzekeringnemer een
relatie heeft met de houder van de collectiviteit en op grond daarvan
deelneemt aan de collectiviteit. Bij beëindiging van de relatie met de
houder van de collectiviteit zullen de voorwaarden en premie aangepast
worden naar de dan geldende individuele voorwaarden en premie.

Schadevergoeding
In geval van niet-herstelbare beschadiging, verlies, vermissing of diefstal
vergoedt de verzekeraar de vastgestelde waarde. In geval van
herstelbare beschadiging vergoedt de verzekeraar de herstelkosten tot
ten hoogste de vastgestelde waarde verminderd met de waarde van de
restanten.
Schadevergoeding vindt plaats tot ten hoogste het in de polis genoemde
verzekerde bedrag. Het verzekerd bedrag geldt per gebeurtenis.
De verzekeraar heeft het recht de schade in natura te vergoeden.

Artikel 13 Uitsluitingen
Golfuitrusting en/of kleding
Geen recht op vergoeding bestaat in geval van:
1. Schade door langzaam werkende weersinvloeden of andere
invloeden (natuurgeweld uitgezonderd), slijtage, eigen gebrek,
eigen bederf, mot, knaagdieren, insecten etc.
2. Andere schade dan die aan de goederen zelf.
3. Schade zoals ontsieringen, krassen, deuken, vlekken etc. tenzij de
goederen door de beschadiging niet langer te gebruiken zijn.
Bijzondere uitsluitingen (voorzichtigheidsclausule)
Geen recht op vergoeding van de golfuitrusting bestaat indien:
4. Verzekerde (of degene van wiens hulp verzekerde gebruik maakt)
niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter
voorkoming van diefstal, verlies, vermissing of beschadiging.
5. De golfuitrusting onbeheerd achtergelaten wordt in een nietdeugdelijk afgesloten ruimte.
6. Verzekerde onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid
betere maatregelen had kunnen nemen en moeten treffen. Als
betere maatregel ter voorkoming van diefstal uit een vervoermiddel
geldt in ieder geval dat de golfuitrusting:
- van buitenaf niet zichtbaar wordt achtergelaten in de afzonderlijk
afgesloten kofferruimte in een personenauto dan wel in de met een
hoedenplank, rolhoes of andere daarmee gelijk te stellen
deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte in een
personenauto met derde of vijfde deur, waaronder mede begrepen
een stationcar.
- van buitenaf niet zichtbaar wordt achtergelaten in het interieur van
een kampeerauto, bestelbus/ -auto of caravan door een
aangebrachte deugdelijke voorziening
- anders dan tijdens een korte stop gedurende een reis vanuit en
naar de vaste woonplaats niet in het vervoermiddel wordt
achtergelaten.
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