
Kerngegevens collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
Alleen ter informatie: rechten kunnen alleen worden ontleend aan de polis en bijbehorende voorwaarden 
 
Verzekeraar: De Nederlandse Luchtvaartpool  email:  info@nlp.nl 
 Oostenburgvoorstraat 140-144 
 1018MR Amsterdam 
Tussenpersoon: Geen tussenpersoon 
 De verzekering is door de KNVvL rechtstreeks ondergebracht bij de Nederlandse 
 Luchtvaartpool. Schade kan rechtstreeks bij de pool worden gemeld. 
 

 Aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor materiële of letsel schade veroorzaakt  
 tijdens het beoefenen van het schermvliegen en veroorzaakt door direct contact met een  
 scherm, piloot of deel van de uitrusting, ontstaan gedurende de geldigheidsduur van deze  
 verzekering. 

 
Polisnummer: 19.007.04 
 
Verzekeringnemer: KNVvL afdeling Zeilvliegen en afdeling Schermvliegen 
 
Verzekerden: KNVvL afdeling Zeilvliegen en de afdeling Schermvliegen 
 
 Leden van deze afdelingen tijdens het beoefenen van resp. sporten 
 
 KNVvL erkende en aangesloten Zeil- en/of Schermvliegclubs en verenigingen 
 De hierboven genoemde verzekerden onderling en tegenover elkaar (met uitsluiting van 
 materiele schade aan materialen die aan verzekerden in gebruik/bewaring gegeven zijn). 
 
Verzekerd risico: Aansprakelijkheid tegenover derden 
 
Verzekerde som: € 1.500.000,= per gebeurtenis 
Eigen risico: € 250,= per gebeurtenis – alleen bij materiële schade 
 
Dekkingsgebied: Wereldwijd, met uitzondering van: 
a. USA en Canada 
b. Algerije, Cabinda, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Kongo, Democratische 
 Republiek Kongo, Eritrea, Ethiopië, Ivoor Kust, Liberia, Nigeria, Siërra Leone, Somalië, 
 Soedan 
c. Colombia, Equador, Peru 
d. Afghanistan, Checheno/Ingushskaya, Nagorno-Karabach, Pakistan, Jemen, 
 Jammu & Kasjmir, Nepal 
e. Sri Lanka 
f. Iran, Irak 
g. elk ander land waar vliegen in strijd is met de sancties van de UN 
 
Uitsluitingen: piloten, instructeurs, clubs, verenigingen, en andere (rechts)personen die zich tegen welke 
 vorm van betaling of vergoeding dan ook bezig houden met instructie, cursus, 
 reisbegeleiding, etc. etc. 
 aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of beschadiging aan materialen  die aan een 
 verzekerde ter gebruik zijn gegeven. 
 
Voorwaarden: er wordt gevlogen conform de regels van de KNVvL en 
 er wordt gevlogen conform de regels van het land waar je vliegt 
 bij liervliegen toestemming is verkregen voor het gebruik van de lier 
 

  Deze verzekering is alleen van toepassing in combinatie met een geldig KNVvL brevet  
 schermvliegen en een geldig bewijs van lidmaatschap van deze vereniging. 
 Overheidsinstellingen, het bevoegd gezag en/of grondeigenaren kunnen zich voor meer 
 informatie of verificatie van gegevens bij voorkeur schriftelijk richten tot de commissie: 

 
 KNVvL afdeling Schermvliegen            of       verzekeringen@knvvl-schermvliegen.nl 
 Commissie Verzekeringen 
 p/a Veursestraatweg 98 
 2265CG Leidschendam 

versie 04-01-11 jm  
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