Verzekeringscertificaat Scouting Nederland
Scouting Nederland heeft voor alle bij haar aangesloten groepen een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten onder nummer 636790008.
Geldigheidsgebied:
1. Een handelen of nalaten waarvan de aanspraak het gevolg is, over de gehele wereld met uitzondering van
USA en Canada..
Niet verzekerd zijn:
a. aanspraken voor schade die wordt veroorzaakt door zaken, die door een verzekerde of door een ander
beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa;
b. aanspraken die voortvloeien uit het handelen of nalaten van bedrijven van uw onderneming die in het
buitenland gelegen zijn (zoals vestigingen, filialen, dochterondernemingen).
2.

Voor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is het geldigheidsgebied
de gehele wereld. Voor aanspraken, die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van
activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het geldigheidsgebied de gehele Wereld met uitzondering
van USA en Canada..

Alle individuele leden zijn daarnaast collectief aanvullend verzekerd voor aansprakelijkheid.
Voor alle leden is een collectieve ongevallen verzekering met werelddekking afgesloten onder
polisnummer NLBBBY03193.

Insurance Certificate Scouting Nederland
Scouting Nederland has arranged for all its groups a liability insurance taken out with the policy number
636790008.
Validity area:
1.

An action or a refraining from an action in which case a claim is the consequence within the whole world
except USA and Canada.
Not covered is:
a. claims for damages, being caused by items exported to areas outside Europe by the insured party or
somebody else in the course of profession.or business
b. Claims which result from action or refraining from an action by businesses of your enterprise,
situated abroad (e.g. etablishments, branches, subsidiairy companies).

2.

In case of travels, made by the insured executing his /her profession or business, the validity area is
worldwide.
In case of claims, coming forth from actions actually conducted in the insured quality, the validity area
is always the whole World except USA and Canada.

In addition, all invidual members are insured via a corporate supplementary liability.
For all members a corporate accident insurance with world coverage has been taken out with the policy
number NLBBBY03193.
This declaration of insurance contains an extract from the original Dutch wordings. The conditions in the Dutch
language shall always take precedence. Rights may be derived from the original policy only.
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