Is aansprakelijkheid voortvloeiende uit verkoop of verstrekken van voedsel
meeverzekerd?
Ja, het pakket van Interpolis dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden, zoals letsel
door voedselvergiftiging.
Hoe is de aansprakelijkheid geregeld voor inzittenden van auto's?
Dit valt onder de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.
Daarbij kan de aanrijdende partij aansprakelijk zijn. Is echter de bestuurder schuldig aan de
schade en/of letsel van de passagiers, dan is de bestuurder aansprakelijk.
Is de vereniging aansprakelijk als onbevoegden het terrein betreden door de
afsluiting met geweld te verbreken en de onbevoegden iets overkomt?
Of de vereniging aansprakelijk is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. Als de
vereniging alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, dan zal zij waarschijnlijk
niet aansprakelijk zijn. Wanneer de aanspraak onterecht is, dan verleent Interpolis bijstand.
De schade die de onbevoegden hebben veroorzaakt, kan de vereniging proberen te verhalen
op de veroorzaker(s), eventueel door gebruik te maken van een rechtsbijstandverzekering.
Is de vereniging aansprakelijk als de sportvelden gehuurd worden van de
gemeente?
Een eenduidig antwoord kan hierop niet worden gegeven. Het heeft bijvoorbeeld te maken
met de opgenomen rechten en plichten in het huurcontract. Wie wanneer aansprakelijk is, is
bovendien vaak afhankelijk van de situatie op het moment van het toebrengen van schade.
Kan een werkgever de schade verhalen op een hockeyvereniging wanneer zijn werknemer
tijdens sportbeoefening een blessure oploopt en daardoor (tijdelijk) arbeidsongeschikt is?
Dat recht heeft hij voor zijn netto doorbetalingsverplichting (=70%). De werkgever dient de
aansprakelijkheid van de vereniging uiteraard aan te tonen. Loopt de werknemer de blessure
op tijdens een gebruikelijke sportbeoefening, dan is de hockeyvereniging meestal niet
aansprakelijk. De werkgever heeft dan geen recht op een vergoeding. Is de blessure echter
het gevolg van bijvoorbeeld het gebruik van ondeugdelijk materiaal van de vereniging, dan is
de vereniging wel aansprakelijk en kan verhaald worden.
Zijn de eigendommen van leden verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering
van de vereniging?
Dat hangt af van de vraag of de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Dat is
mogelijk wanneer de vereniging bijvoorbeeld nalatig is geweest. De eisende partij moet dat
kunnen aantonen.
Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering?
De ongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg
van een ongeval tijdens een activiteit van de vereniging. De aansprakelijkheidsverzekering
geeft dekking aan de verzekerde vereniging, bestuur, leden en vrijwilligers als zij
aansprakelijk worden gesteld voor schade (letsel of materieel) door hen toegebracht aan
derden tijdens activiteiten voor de vereniging.

