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Polisnummer: HPI.1060828 
 

VNAB number:  
 
 
 

Verzekeringnemer: NWP beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende 
professionals. 
Vaart Z.Z. 71-73 
9401 GJ ASSEN 
Nederland 

 

Hoedanigheid: Geregistreerde en aangemelde deelnemers zich bezighoudende met 
natuurgeneeskundige therapie, nader: natuurgeneeskunde (warmte-
, leem-, hydro-, adem- en Bachbloesemtherapie, massage, 
schröpfen, voedings- en voedingssuppletieadvies), fytotherapie, 
homeopathie, magnetiseren, acupunctuur, shiatsu, 
meridiaantherapie en creatieve therapie, alsmede met het optreden 
als klachtenfunctionaris in het kader van de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen zorg (Wkkgz) dan wel het optreden als lid van de 
visitatiecommissie voortvloeiend uit de visitatievereisten in de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 

Verzekerd bedrag: 

Beroepsaansprakelijkheid € 1.250.000,00 per aanspraak 

 € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle deelnemers tezamen 

Bedrijfsaansprakelijkheid € 2.500.000,00 per aanspraak 

€ 5.000.000,00 per verzekeringsjaar voor alle deelnemers tezamen 
 

Eigen risico: 

Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak 

Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 zaakschade per aanspraak 

 € 0,00 voor personenschade per aanspraak 

 € 0,00 voor personenschade ondergeschikten per aanspraak 
 

Dekkingsgebied: Europese Unie 
 

Voorwaarden: 

Beroepsaansprakelijkheid MPH-2013B 

Bedrijfsaansprakelijkheid HAVB-08B 
 

Reden van afgifte: Wijziging 

ledenaantal per 01/01/2021 
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Ingangsdatum: 10/09/2018 

Wijzigingsdatum: 01/01/2021 

Verzekeringsperiode: Van 10/09/2020 tot 10/09/2021 

 waarna de verzekering telkens automatisch met 1 jaar wordt verlengd 
 

Premieberekening: 
Premie per 
deelnemer 

Aantal 
deelnemers 

Minimumpremie Premie 

Beroepsaansprakelijkheid € 60,00 336 € 15.000,00 € 20.160,00 

 Loonsom Factor(‰) Minimumpremie Premie 

Bedrijfsaansprakelijkheid n.v.t. vast € 500,00 € 500,00 
 

 

 

Jaarpremie: € 20.660,00 

 

Te verrekenen premie: € 300,00- 

Assurantiebelasting: 21,00 % € 63,01- 

Poliskosten:  € 0,00 

Totaal te verrekenen premie: € 363,01- 
 
 

Tussenpersoon: Oscar Prent Assurantiën B.V. 
Soestdijkseweg-Zuid 219 
3721 AD BILTHOVEN 
Nederland 

 

 

Ondertekening: HSA  100,00 % 
 

 
Namens Hiscox SA 
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De volgende clausules zijn van toepassing op deze polis: 
 
HC00 Derden 
 

In aanvulling op de algemene verzekeringsvoorwaarden geldt dat de geregistreerde en verzekerde therapeuten 
van deNWP beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. onderling en de NWP 
beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. en haar geregistreerde en verzekerde 
leden ten opzichte van elkaar als derden in de zin van de verzekering worden aangemerkt. 
 

 
 
 
HC01 Aan/afmelden leden/verzekerden  
 

De voorlopige dekking onder deze polis gaat in op het moment dat het lid is geregistreerd bij de NWP 
beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. en is aangemeld bij Oscar Prent 
Assurantiën B.V. 
De dekking wordt definitief na ontvangst en beoordeling van het aanvraagformulier en de hierop volgende 
afgifte van het verzekeringscertificaat door Oscar Prent Assurantiën B.V.  
De dekking eindigt op het moment dat het lid niet meer geregistreerd is bij de NWP beroepsvereniging voor 
natuurgeneeskundig werkende professionals. Bij beëindiging van de activiteiten door een lid conform Deel 2 
Dekking, onderdeel optionele dekking - nameldingstermijn van de algemene verzekeringsvoorwaarden bestaat 
er recht op 1 jaar nameldingsdekking.  
Jaarlijks, één maand voor de premievervaldag, wordt het totaal aantal geregistreerde leden van de NWP 
beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. door verzekeringnemer opgegeven ter 
vaststelling van de premie voor het volgende verzekeringsjaar.  
Er geldt een vaste minimumpremie per verzekeringsjaar van EUR 60,00 per lid, uitgaande van een vrijwillige 
deelname van de leden van de NWP beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. die 
voldoen aan de vereiste opleiding en vakbekwaamheid. 

 
 
HCU0 Uitsluitingen 
  
In aanvulling op Deel 3. Uitsluitingen, sub 13 van de algemene verzekeringsvoorwaarden MPH-2013 bestaat er 
tevens geen dekking gebaseerd op of voortvloeiende uit: 
  uitvoering van invasieve (be)handelingen, waaronder mede wordt verstaan laserbehandelingen 
  natte cupping (schröpfen) 
  het aanbrengen van permanente make-up 
  seksuele of seksueel getinte gedragingen 
  het leveren van en/of het adviseren van het gebruik van reguliere (ook wel: allopatische) geneesmiddelen 
  niet of niet tijdig adviseren gebruik te maken van reguliere geneeswijzen 
  niet of niet voldoende effectief zijn van behandelingen en/of adviezen 
  behandeling(en) welke specifiek gericht zijn op ongeneeslijke en levensbedreigende ziekten 
  behandeling(en) met, voorschrijven dan wel adviseren van (het gebruik van) bedreigde planten, schimmel- en 

diersoorten (conform de courante versie van The IUCN Red List of Threatened Species) 
  behandelingen verricht door student-leden die in opleiding zijn tot uitoefening van de in de hoedanigheid op 

het polisblad vermelde behandelingen, tenzij er bij verrichtingen en/of behandelingen waarop de opleiding 
van het student-lid betrekking heeft: 
o    het betreffende student-lid onder direct toezicht staat van een in het kader van de betreffende verrichting 

dan wel behandeling volledig gekwalificeerd lid; of 
o    het betreffende student-lid de propaedeuse heeft behaald in het kader van de NWP-erkende opleiding 
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die hij of zij doorloopt, mits het betreffende student-lid: 

• zich houdt aan de verrichtingen dan wel behandelingen waartoe hij of zij in de NWP-erkende 
opleiding wordt opgeleid; en 

• de cliënt vooraf op de hoogte stelt dat hij of zij als student niet volledig gekwalificeerd is. 
Met betrekking tot verrichtingen dan wel behandelingen door student-leden geldt in afwijking op het eigen 
risico op het polisblad een eigen risico voor beroepsaansprakelijkheid van EUR 250,00 per aanspraak. 

 
 
 
HCV0 Verzekerden 
 

In afwijking op de definitie van "u" in Deel 7 van de algemene verzekeringsvoorwaarden Miscellaneous 

Professions Protection by Hiscox (MPH-2013) respectievelijk de definitie van "verzekerde" in artikel 1.5 van  

de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 wordt onder  u respectievelijk onder verzekerde nadrukkelijk 
niet verstaan verzekeringnemer respectievelijk verzekeringnemer. 

 
 
HC02 Geschillenregeling Wkkgz 
 
In geval van een geschil dat is voorgelegd aan een geschilleninstantie zoals bedoeld in het kader van de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zullen wij ons conformeren aan de uitspraak van de 
geschilleninstantie voor zover het geschil onder de dekking van de polis valt. Indien de geschilleninstantie een 
schadevergoeding toekent in het bovengenoemde kader met betrekking tot handelen en/of nalaten van een 
geregistreerd en aangemeld lid van de NWP beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende 
professionals. zullen wij deze onder aftrek van het eigen risico zoals genoemd op het polisblad vergoeden. 
 
Onder de dekking van polis vallen eveneens de kosten die een geregistreerd en aangemeld lid van de NWP 
beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. maakt in het kader van de 
geschillenbehandeling conform de Wkkgz. Deze kosten worden vergoed tot maximaal € 2.500 per geschil. 
Deze kosten maken onderdeel uit van en zijn niet in aanvulling op het verzekerd bedrag voor 
beroepsaansprakelijkheid zoals genoemd op het polisblad. 
Onder kosten wordt in deze clausule verstaan de vaste behandelingskosten voor het aanhangig maken bij de 
geschilleninstantie zoals vastgelegd in het reglement van de specifieke geschilleninstantie. 
 
Deze dekking geldt niet indien deze kosten uit hoofde van een andere verzekering (bijvoorbeeld een 
rechtsbijstandverzekering) worden vergoed. 
 

 
 
HCS0 Sublimieten en eigen risico extra dekking 
 
In afwijking van het op het polisblad vermeld verzekerd bedrag en eigen risico wordt er niet meer vergoed 
dan per onderstaande dekking genoemd bedrag voor alle verzekerden tezamen. Dit bedrag geldt als onderdeel 
van het op het polisblad vermeld verzekerd bedrag (sublimiet). Het eigen risico bedraagt EUR 250,00 per 
aanspraak. 

• Verlies van uw eigen documenten: EUR 50.000,00 per aanspraak en EUR 250.000 per 
verzekeringsjaar 

• Oneerlijkheid van uw werknemers (eigen schade): EUR 50.000,00 per aanspraak en EUR 250.000 
per verzekeringsjaar  

• Schade aan uw website: EUR 50.000,00 per aanspraak en EUR 250.000 per verzekeringsjaar  

• Maken van reclame voor uw bedrijf: EUR 50.000,00 per aanspraak en EUR 250.000 per 
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verzekeringsjaar 

• Uw reputatieschade: EUR 50.000,00 per aanspraak en EUR 250.000 per verzekeringsjaar 

•  

 
 
HCT1 Terrorismedekking (NHT) 
 
Op deze verzekering is het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) van toepassing. 
 
Hiscox verstrekt verzekerde desgewenst, kosteloos, de volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims, 
inclusief toelichting. Ook kan verzekerde het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT en het Protocol 
afwikkeling claims, inclusief toelichting, downloaden van de internetsite van de NHT: 
www.terrorismeverzekerd.nl. 

 
 

HCB9 Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW 

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.10 van de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 wordt 

onder schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd in artikel 

1.5.1. tot en met 1.5.4 van de algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 (waaronder mede wordt 

verstaan een andere niet zelfstandig een bedrijf uitoefenende natuurlijke persoon die werkzaamheden 

verricht voor de verzekerde als genoemd in in artikel 1.5.1 tot en met 1.5.4 van de algemene 

verzekeringsvoorwaarden HAVB-08) geleden schade in verband met een van buiten komend, plotseling 

en rechtstreeks inwerkend geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg waarvan door de 

ondergeschikte schade aan zaken en/of personenschade wordt geleden en waarvoor de hiervoor 

genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611 BW een behoorlijke verzekering (of vergoeding ten 

behoeve van een dergelijke verzekering) had dienen te verzorgen. 

 

2. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten 

een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering (hierna te noemen: andere polis) van kracht is, biedt 

de onderhavige verzekering – in afwijking van het bepaalde in artikel 4.2 van de algemene 

verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 – eveneens dekking indien de schade is veroorzaakt door of 

toegebracht met motorrijtuigen echter met inachtneming van de navolgende aanvullende bepalingen: 

2.1  Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 5.4 van de algemene 

verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 vervangen door de navolgende bepaling: 

De schadevergoeding onder die andere polis wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding 

ingevolge de door deze clausule verleende dekking. 

2.2  Uitgesloten blijft echter: 

2.2.1 schade veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, straatraces, snelheidsproeven of -ritten; 

2.2.2  schade waarbij de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken 

en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden 

geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel door de wet of overheid is of zou zijn 

verboden; 

2.2.3 schade waarbij de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk 

voorgeschreven rijbewijs, dan wel de bestuurder de rijbevoegdheid is ontnomen of onvoorwaardelijk is 

ontzegd. 
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2.3 De uitsluitingen als omschreven in lid 2.2.2 en 2.2.3 gelden niet ten aanzien van schade geleden door 

ondergeschikten die aantonen dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten hun weten en 

tegen hun wil hebben voorgedaan en dat hen daarvan geen enkel verwijt treft. 

 

3. Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten behoeve van de daar genoemde ondergeschikten 

geen andere polis van kracht is, wordt artikel 4.2, insluitingen van dekking  van de algemene 

verzekeringsvoorwaarden HAVB-08 ten aanzien van de in lid 1 genoemde dekking geacht te zijn 

doorgehaald. 

 

4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor schade aan zaken of schade aan personen geldt, 

afhankelijk van de aard van de door de ondergeschikte ten gevolge van een ongeval geleden schade, 

ook met betrekking tot de in lid 1 omschreven schade. 

  

5. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade indien het ongeval heeft  

plaatsgevonden voor de ingangsdatum van de verzekering of voor de inloopdatum (retroactive date) 

zoals genoemd in de polis. 

 
 
HCR1 Rechtsgebied 
 
Het rechtsgebied onder deze polis is de Europese Unie. 
 

 

 
HCL8  Inloop met voorgaande verzekering 
 
Wij zullen u tevens dekking verlenen voor een aanspraak tot vergoeding van schade die het gevolg is van een 
handelen en/of nalaten welke zich heeft voorgedaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de polis  (hierna: 
de inloopperiode).  
De dekking voor aanspraken als gevolg van een handelen en/of nalaten welke zich heeft voorgedaan in de 
inloopperiode zal uitsluitend geschieden voor zover ten tijde van dit handelen en/of nalaten een op de 
ingangsdatum aansluitende door u aan ons aantoonbare beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
van kracht was.  Deze dekking is op basis van het (de) verzekerd(e) bedrag(en), zoals die gold(en) ten tijde van 
het zich voordoen van het handelen en/of nalaten en zal eerst gelden indien op (een) andere en/of voormalige 
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) geen beroep meer gedaan kan worden. 

 
 
 

 


