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Meeùs Assurantiën BV
Meeùs Assurantiën BV is één van de grotere makelaars in assurantiën in Nederland.
Het hoofdkantoor is gevestigd te Den Haag aan Laan van Nieuw Oost-Indië 123.
De groep werkt via een landelijk netwerk van kantoren en heeft accountmanagers door heel
Nederland.
Meeùs Assurantiën is als verzekerings- en pensioenadviseur gevolmachtigd agent en als adviseur in
financiële dienstverlening actief op de Nederlandse markt.
Vanuit een onafhankelijke positie worden cliënten geadviseerd op het terrein van schade- en
levensverzekeringen. Daarbij worden zowel de zakelijke markt, non-profitorganisaties, overheidsorganen als de particuliere cliënten bediend.
Met name de welzijns-, zorg- en onderwijsinstellingen vormen voor ons al een groot aantal
jaren een belangrijke klantengroep, die geadviseerd wordt vanuit ons hoofdkantoor.
Door onze omvang, de kennis van de risico's die inherent zijn aan het ondernemerschap, onze
mogelijkheden op de assurantiebeurzen, alsmede onze internationale samenwerkingsverbanden,
kunnen wij borg staan voor een hoogwaardige, op uw sector toegespitste dienstverlening.

Den Haag,
Meeùs Assurantiën BV
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Administratieve bepalingen
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat er enkele spelregels in acht worden
genomen. Dit maakt het voor de Unie KBO en Meeùs mogelijk om het verzekeringsarrangement goed te coördineren en een zorgvuldige administratie te voeren. Een vlotte
afwikkeling van uw zaken wordt hierdoor bevorderd.
Deelname en mutaties op verzekeringen
De deelname aan het Unie KBO-verzekeringsarrangement wordt gemeld en geadministreerd bij
Meeùs. Mutaties op lopende verzekeringen dienen schriftelijk of via e-mail gemeld te worden bij
Meeùs.
Informatie over verzekeringsvoorwaarden en premie
Voor informatie over verzekeringsmogelijkheden, uitleg van verzekeringsvoorwaarden en premie
kunt u zich wenden tot Meeùs, doelgroep Nonprofit. De relatiebeheerders zijn u graag van dienst.
U kunt hen schriftelijk, telefonisch, per fax en via e-mail bereiken, als volgt.

telefoonnummer:
faxnummer:

Meeùs Assurantiën B.V. Doelgroep Non-Profit
Postbus 93512, 2509 AM DEN HAAG bezoekadres:
Laan van Nieuw-Oost-Indië 123 te Den Haag
070 – 30 28 985
070 – 36 15 081

accountmanager:
GSM:
e-mailadres:

Jennyfer Ponsen-Bes
06-22 55 87 63
jennyfer.ponsen@meeus.com

relatiebeheerders:
telefoonnummer:
e-mailadres:

Danny van den Deijssel/Joost Emmen
070 – 30 28 910 / 070 – 30 28 581
nonprofit.denhaag@meeus.com

schadebehandelaar:
telefoonnummer:
emailadres:

Rob van der Meer
070 – 30 28 546
rob.van.der.meer@meeus.com

postadres:

Premie en Premiebetaling
De premie voor de collectieve verzekeringen wordt geïnd door Meeùs. De verzekerde
instellingen ontvangen van Meeùs een nota voor de afgesloten verzekeringen.
De in het informatiepakket genoemde premies zijn exclusief poliskosten en de eventuele
assurantiebelasting.
Bestaande verzekeringscontracten
Verzekeringen die via Meeùs lopen kunnen direct worden opgenomen in het collectieve contract.
Indien een verzekering door Meeùs is ondergebracht bij een verzekeraar die niet deelneemt aan
het collectieve contract kan de verzekering niet direct worden overgezet. Dit kan dan niet eerder
dan per de eerstkomende datum van beëindiging (contractvervaldag of wijzigingsdatum).
Verzekeringen die elders zijn ondergebracht kunnen via een intermediairwijziging worden
overgeheveld naar Meeùs. Op de contractsvervaldatum zullen deze worden opgenomen
in de collectieve verzekering. Een formulier t.b.v. intermediairwijziging is op aanvraag bij
Meeùs verkrijgbaar.
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Collectieve verzekeringen via uw gemeente?
Veel gemeenten in Nederland hebben een collectief verzekeringspakket afgesloten voor
vrijwilligers. Deze verzekeringen hebben een secundair karakter. Er wordt dus verwacht dat de
vrijwilligersorganisatie zelf een verzekering afsluit . De verzekering via de gemeente is daarop een
aanvulling.
Schadeafwikkeling
Ter bevordering van een zo vlot mogelijke behandeling van een eventuele schade, verzoeken
wij u kennis te nemen van de navolgende punten:
* In alle gevallen dient de schade zo spoedig mogelijk door middel van een
schadeformulier, onder vermelding van het polisnummer, te worden ingediend bij de
schadeafdeling van Meeùs.
* Indien de schade meer dan € 750,00 bedraagt, is het van belang dat u direct telefonisch contact
met onze schadeafdeling opneemt in verband met het inschakelen van een schade-expert, via
telefoonnummer 070 – 30 28 546.
* Bij schade door inbraak, diefstal, doorrijden na een aanrijding of een ander strafbaar feit dient
onverwijld aangifte te worden gedaan bij de politie. Het originele bewijs van aangifte bij de politie
dient u met het schadeformulier mee te zenden.
* Van beschadigde, vermiste of gestolen zaken dienen de originele aankoopnota’s te
worden overgelegd. Als u dit bij het inzenden aangeeft worden zij na behandeling geretourneerd. Kopieën van nota’s kunnen niet als bewijs van de schadeomvang dienen.
* Als u aansprakelijk wordt gesteld voor aan anderen toegebrachte schade dient u de originele
aansprakelijkstelling en alle andere bescheiden van de tegenpartij en diens verzekeraar direct
aan onze schadeafdeling door te sturen. Wij adviseren u om niet zelf te reageren, maar de
behandeling geheel aan ons over te laten. Schade veroorzaakt door vrijwilligers dient eerst bij de
verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van de betreffende
vrijwilliger te worden ingediend. Indien deze verzekeraar zich niet ontvankelijk verklaart, dient
het schriftelijke bewijs daarvan bij de schademelding te worden meegezonden.
* Na een ongeval dient u Meeùs daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen met vermelding
van alle ter zake dienende feiten en omstandigheden door middel van een
schadeaangifteformulier.
Het slachtoffer dient zich indien nodig in ieder geval onder doktersbehandeling te stellen en
alle medewerking te verlenen aan de verzekeraar of diens deskundige.
Looptijd van de verzekeringen en beëindiging verzekeringen
Ongeacht het moment dat u aanvangt met deelname aan een van de collectieve
verzekeringen bent u altijd tot 1 januari premie verschuldigd.
Indien u uw organisatie wenst af te melden voor één van de collectieve verzekeringen
dan geschiedt dit voor iedere verzekering per eerstkomende premievervaldatum van de
betreffende verzekering.
Polisvoorwaarden
Bij het afsluiten van de verzekering krijgt u gelijktijdig een exemplaar van de
polisvoorwaarden toegestuurd.
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Aanvullende AutoCascoverzekering
Deze verzekering dekt de schade aan de privé-auto van personeelsleden en vrijwilligers die hun privéauto gebruiken voor dienstreizen en waarvan de gereden kilometers bij de verzekeringnemer zijn
gedeclareerd.
Als de eigenaar van de auto geen cascodekking voor de auto heeft afgesloten komt eventuele
schade voor rekening van de eigenaar van de auto, in dit geval de werknemer of vrijwilliger. Indien
er wel een cascodekking door de eigenaar van de auto is afgesloten, dan wordt de schade weliswaar
betaald door de casco assuradeur, maar komt het eigen risico voor rekening van de gedupeerde, in dit
geval de eigenaar van de auto dus de werknemer of vrijwilliger.
Schade door schuld geeft een verlies of vermindering van de korting op de premie van de
motorrijtuigverzekering van de betrokken werknemer of vrijwilliger.
Als uw organisatie zich aanmeldt voor deze verzekering wordt dit risico afgedekt.
Dekking
De dekking omvat een vergoeding voor de:
* materiële schade aan de auto, veroorzaakt door een van buiten komend onheil, zoals aanrijding
(ook door eigen schuld), brand, diefstal en ruitbreuk;
* het verlies of de vermindering van de korting over de eerste drie verzekeringsjaren na de
schadedatum;
* het eigen risico van de cascoverzekering van de verzekerde.
Voorwaarde voor dekking is dat:
* de auto eigendom is van een werknemer of vrijwilliger;
* het gebruik plaatsvindt op verzoek van de leiding binnen het kader van de activiteiten van de
vereniging.
Meeverzekerd zijn aanrijdingsschaden tijdens het geparkeerd staan. Voorwaarde voor uitkering is
wel, dat hiervan onmiddellijk aangifte wordt gedaan bij de politie.
Dekkingsgebied
De dekking is van kracht binnen Nederland, inclusief grensverkeer tot ten hoogste 50 kilometer
buiten Nederland. Niet verzekerd is schade tijdens het woon-werkverkeer.
Naverrekening
Aan het begin van een verzekeringsjaar wordt een voorlopige premie vastgesteld. Na afloop van
een verzekeringsjaar zal de definitieve premie worden vastgesteld aan de hand van een opgave
van de verzekeringnemer, die als voorlopige premie voor het daaropvolgende jaar zal gelden.
Voorwaarden
AMV 2006
Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging.
De premie- en contractvervaldag wordt gesteld op 1 januari.
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Algemeen
Voor de collectieve aanvullende auto-cascoverzekering gelden een uniform dekkingsgebied,
verzekerd maximumbedrag per gebeurtenis en verzekerde periode bonusverlies.
Het verzekerd bedrag per gebeurtenis omvat de maximale vergoeding voor schade aan de auto,
het eigen risico en het bonusverlies tezamen.
Premie : (bonusverlies 3 jaar)
Verzekerd bedrag:
(maximum per schadegeval)
€ 2.275,00
€ 4.550,00
€ 11.500,00

Premie per kilometer
€ 0,03045
€ 0,042
€ 0,0777

Minimumpremie per jaar
€ 95,00
€ 145,00
€ 215,00

Facultatieve uitbreidingen
Het is mogelijk om de verzekering aan te passen aan uw eigen verzekeringsbehoefte. Zo kunt u er
voor kiezen om het dekkingsgebied uit te breiden. Hiervoor gelden de onderstaande toeslagen.
Deze toeslag geldt voor de premie per kilometer én de minimum jaarpremie.

Dekkingsgebied
Benelux/ Duitsland
Europa

Premietoeslag
10%
25%
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Inventaris/Goederenverzekering
Bedrijfsuitrusting/inventaris
De zaken die dienen tot inrichting van het bedrijf, het kantoor of de instelling van de verzekerde met
uitzondering van motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en onderdelen daarvan,
alsmede levende have. Geld en geldswaardig papier vallen evenmin onder dit begrip, doch hiervoor
is een extra dekking opgenomen (zie hierna bij dekking boven de verzekerde som).
Nieuwwaarde
Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.
Dekking op uitgebreide condities
Verzekerd wordt schade aan de verzekerde zaken door:
* brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade, inbraak of poging daartoe;
* storm, waaronder wordt verstaan een windsnelheid van tenminste 14 m/sec;
* leidingwater (onvoorzien uitstromend) en schade door breuk van aquaria;
* neerslag, onvoorzien het gebouw binnengedrongen;
* rook en roet, onvoorzien uitgestoten door een schoorsteen;
* aanrijding en aanvaring van het gebouw;
* relletjes;
* vandalisme, gepleegd door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen (geldt niet
voor leegstaande gebouwen);
* gewelddadige beroving en afpersing (uitsluitend inventaris);
* omvallen van bomen, heistellingen en kranen.
Dekking boven de verzekerde som
- Tot € 500,00 per schadegeval op geld- en geldswaardig papier.
- Tot ten hoogste 10% van de verzekerde som:
- kosten van vervoeren opslag van verzekerde zaken na een gedekt evenement;
- de opruimingskosten;
- extra noodzakelijke kosten op overheidsvoorschriften.
- Zonder maximering bereddingskosten (gemaakt om een dreigende schade te voorkomen of te
beperken).
Uitsluitingen
Van de verzekering is uitgesloten schade/kosten veroorzaakt door molest, atoomkernreacties,
aardbeving of vulkanische uitbarsting, alsmede overstroming.
Geen schade door brand is schade door zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien,
doorbranden van elektrische apparaten en motoren, oververhitten, doorbranden en doorbreken
van ovens en ketels.
Vaststelling verzekerde waarde
Het te verzekeren bedrag dient te worden gebaseerd op de nieuwwaarde voor de
inventarisverzekering.
Premievaststelling
€ 2,15 ‰ over de nieuwwaarde van de inventaris.
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Eigen risico
€ 250,00 per schadegeval.
Voorwaarden
MABP2007 & MABIN2007
Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging. De premie- en contractvervaldag wordt gesteld op
1 januari.
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Elektronicaverzekering
Deze verzekering verzekert op basis van nieuwwaarde de meeste schaden en biedt een van alle
buitenkomende onheilen dekking dit in tegenstelling van de inventarisverzekering, te weten:
A. Materiële schade
1. schade aan de apparatuur zelf;
2. schade aan de informatiedragers;
3. schade aan de standaard software.
B. Gevolgschade
1. schade in de vorm van extra kosten, die u moet maken doordat tijdelijk niet met defecte
apparatuur kan worden gewerkt (b.v. huur computertijd elders);
2. de kosten van reconstrueren van de gegevens door het verloren gaan van tapes e.d.
Het verzekerde bedrag voor B1 en B2 bedraagt € 5.000,00 en € 5.000,00 terwijl de uitkeringsduur
beperkt is tot 13 weken.
Voor de gevolgschade B1 en B2 geldt een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis.
Enkele uitsluitingen zijn echter van toepassing, te weten:
krassen, verkeerd gebruik, slijtage, bederf, diefstal van informatiedragers uit niet afgesloten
vervoermiddelen, alsmede de gebruikelijke uitsluitingen zoals natuurrampen, overstroming,
atoomkernreacties en molest.
Premie
De premie bedraagt € 2,75 ‰ per jaar over de verzekerde waarde.
De minimumpremie per instelling bedraagt € 75,00 per jaar.
Voorwaarden
AVS11 & ELV08
Contractduur:
12 maanden met stilzwijgende verlenging.
De premie- en contractvervaldag wordt gesteld op 1 januari.
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Ongevallenverzekering voor inzittenden
Bij veel instellingen wordt regelmatig gebruik gemaakt van privé-personenauto's van bestuurs-,
directie- en personeelsleden of vrijwilligers voor het vervoer van bejaarden, gehandicapten en/of
het bezorgen van maaltijden.
De behoefte wordt gevoeld de passagiers, maar ook de bestuurder tijdens deze autoritten tegen
de financiële gevolgen van ongevallen te verzekeren en wel als volgt:
1. tijdens het vervoer en de rit zelf;
2. tijdens het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen aan het motorrijtuig;
3. tijdens het in- en uitstappen.
De dekking per zitplaats luidt als volgt:
€ 10.000,00 bij overlijden;
€ 25.000,00 maximaal bij blijvende invaliditeit;
€
500,00 geneeskundige kosten.
Deze verzekering kent geen leeftijdsbeperking.
Het is mogelijk voor alle auto's tijdens deze ritten zo'n dekking te verzorgen, waarbij slechts
premie behoeft te worden betaald over het aantal auto's, dat tegelijkertijd voor u op de weg is.
Premie
De jaarpremie bedraagt per auto met 4 zitplaatsen € 15,00. Zijn er bijvoorbeeld een 10-tal auto's,
waarop u regelmatig een beroep kunt doen en worden slechts 4 auto's tegelijkertijd gebruikt, dan
behoeft niet over 10 auto's doch slechts over 4 auto's premie te worden betaald.
Bij de aanmelding dient u op te geven hoeveel auto’s kunnen worden gebruikt en hoeveel er
tegelijkertijd in gebruik zijn voor uw activiteiten.
Voorwaarden
VP 06-2.
POA 06-1 ongevallen inzittenden.
Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging.
De premie- en contractvervaldag worden gesteld op 1 januari.
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Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WEGAS)
De Hoge Raad heeft op 12 januari 2001 een belangrijk arrest gewezen dat voor u als werkgever
en/of vrijwilligersorganisatie belangrijke consequenties kan hebben.
Deze verzekering is af te sluiten door organisaties die rechtspersoon zijn.
De Hoge Raad heeft in 2010 geoordeeld dat u niet alleen aansprakelijk- en/of schadevergoedingsplichtig bent voor schade die uw werknemer/vrijwilliger oploopt tijdens verkeersdeelname met een
motorvoertuig, maar dat dit nu ook geldt voor verkeersdeelname per fiets. Dit kan schade zijn die
ontstaan is tijdens de uitoefening van werkzaamheden of schade in het verkeer in verband met het
werk. U kunt zich nu verzekeren tegen deze financiële risico's en die van schade bij gebruik van
het openbaar vervoer en als voetganger, maar ook die van woon-werkverkeer, voor een scherpe
premie.
Waarom kan de werkgever geen beroep doen op zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB)? Ten eerste is in vrijwel alle AVB's de uitsluiting opgenomen voor aanspraken die uitsluitend
zijn gebaseerd op de artikelen 7:611, goed werkgeverschap, en/of 6:248 BW, redelijkheid en
billijkheid. Ten tweede stelt de werknemer/vrijwilliger dat zijn werkgever niet aansprakelijk is voor
zijn letselschade, maar voor het feit dat de werkgever geen voorziening heeft getroffen, waardoor de
werknemer/vrijwilliger met de schade blijft zitten. Dat is in het kader van de AVB dus een
vermogensschade van de werknemer/vrijwilliger en die valt niet onder het schadebegrip zoals dat in
de meeste AVB's is gedefinieerd.
Aansprakelijkheidsclaims, zeker ingeval van persoonlijk letsel, kunnen tot grote hoogte oplopen.
Verzekerd bedrag per aanspraak/per jaar
€ 2.500.000,00
Premies per fte (full time equivalent)
€ 4,00 per fte per jaar;
€ 1,00 per vrijwilliger per jaar;
€ 25,00 per personen- of bestelauto per jaar.
Contractduur
12 maanden met stilzwijgende verlenging.
De premie- en contractvervaldag wordt gesteld op 1 januari.
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Overige Verzekeringen
Hieronder geven we een aantal definities van te verzekeren risico’s. Op het bijgevoegde
aanvraagformulier kunt u aangeven of u nadere informatie wenst over één of meer van deze
verzekeringen.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die de bestuurders van de stichting of vereniging beschermen als zij privé
aansprakelijk gesteld worden.
Deze verzekering is af te sluiten door organisaties die rechtspersoon zijn.
Opstalverzekering
Het verzekeren van het pand of gebouw dat in eigendom is van de stichting of vereniging tegen
risico’s als o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, storm.
Huurdersbelang
Het verzekeren van de verbeteringen die door de huurders zijn aangebracht in het gehuurde pand.
Exploitatiekosten
Een verzekering ter dekking van het exploitatieverlies dat geleden wordt door de extra kosten en
het verlies aan inkomsten na een ramp (bijvoorbeeld brand).
Extrakosten/reconstructiekosten
Een verzekering die na een gedekt evenement (waaronder brand) dekking biedt voor het verliezen
van uw (financiële) administratie (reconstructiekosten, o.a. kosten welke moeten worden gemaakt
om deze gebouwen aan hun tijdelijke bestemming te doen beantwoorden en bij het verlaten zo
nodig weer in oorspronkelijke staat op te leveren (extra kosten)
Glasverzekering
Breuk van het glas dienende tot daglichtdoorlating.
Rechtsbijstandverzekering
Een verzekering die bijstand verleend bij juridische geschillen.
Deze verzekering is af te sluiten door organisaties die rechtspersoon zijn.
Geldverzekering
Een verzekering tegen verlies van gelden ten gevolge van afpersing, diefstal na braak, diefstal
voorafgegaan door braak aan de brandkast of diefstal van de kluis. Deze verzekering is een
aanvulling op de inventarisverzekering. Bovendien kan op deze verzekering een hoger bedrag
verzekerd worden. Bovendien is het mogelijk om via deze verzekering het vervoer van geld en
geldswaarden te verzekeren.
Ziekteverzuimverzekering
Loondoorbetaling van zieke werknemers.
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WGA-Eigenrisicodrager (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte)
De WGA eigenrisicodragerverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn
voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV, maar kunt ervoor kiezen
eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw werknemers zelf betaalt.
Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.
Personen/bestelauto
Wij hebben een zeer concurrerend tarief voor de auto’s in eigendom van de organisatie als ook
voor uw medewerkers of vrijwilligers.
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