
 
Collectieve Ongevallenverzekering  

De voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering zijn vrij helder. De verzekeraar 

dekt de schade die door een “buitenkomend onheil” rechtstreeks ontstaat tijdens de 

beoefening van de sport inclusief schade die ontstaat tijdens het rechtstreeks komen en 

gaan via de kortste weg. Het is echter niet te hopen dat leden van de NJBB dit overkomt 

en aanspraak moeten maken op deze verzekering. Mocht er toch een noodlottig ongeval 

plaats vinden, dan wordt niet naar de schuldvraag gekeken maar alleen of iemand 

blijvend invalide of overleden is. De verzekering biedt een primaire dekking die ook bij 

andere verzekeraars te claimen is als de persoon in kwestie daar een polis heeft. De 

primaire dekking heeft echter alleen betrekking op de rubrieken overlijden en blijvende 

invaliditeit.  

 

Naast de dekking voor (mogelijke) blijvende invaliditeit (en overlijden) biedt deze polis 

ook dekking voor medische kosten (tot EUR 500,-) en tandheelkundige kosten (max EUR 

250,- per element). De verzekering ziet gemaakte medische kosten die niet vergoed 

worden (vanwege het eigen risico) ook als medische kosten in de zin van de polis. Op de 

rubrieken medische en tandheelkundige kosten rust een secundaire dekking. Dit betekent 

dat deze kosten eerst bij de eigen ziektekostenverzekeraar geclaimd dienen te worden. 

Deze kosten zullen dus vergoed worden, als de eigen verzekeraar deze niet vergoed 

heeft. De ongevallenverzekering dekt niet als er sprake is van opzet.  

 

WA verzekering  

De collectieve wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering keert uit als “er iets of bij 

iemand iets stuk” is. De verzekeraar onderzoekt bij deze verzekering bij wie de 

“schuldvraag” kan worden neergelegd. Dit is een secundaire verzekering. Er wordt bij 

behandeling van het vraagstuk gekeken naar de oudste verzekeringspolis van diegene 

die aansprakelijk wordt gesteld. Als deze persoon een eigen 

aansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt in eerste instantie deze verzekering 

benaderd. Schade die ontstaat door sportdeelname wordt bijna altijd uitgesloten door 

particuliere WA verzekering. Vandaar dat de NJBB dit collectief aanbiedt. Op deze 

verzekering is een eigen risico van €113,- per gebeurtenis van toepassing.  

 

Als vuistregel geldt dat beide verzekeringen van kracht zijn voor de geregistreerde leden 

van de verenigingen die aangesloten zijn bij de bond. Geïnteresseerde spelers die niet lid 

zijn van een NJBB vereniging en deelnemen aan een promotietoernooi van de vereniging 

vallen niet onder deze verzekeringen. 


