VERZEKERINGSARRANGEMENT VOOR CIRCOMUNDO-LEDEN

Het bestuur van Circomundo heeft samen met de organisatie BeneVia Adviesgroep een
verzekeringsarrangement opgesteld voor alle jeugdcircussen die zijn aangesloten bij van
Circomundo. Zo verdien je de contributie al snel terug!
Waarom verzekeren?
Buiten de geldende wettelijke bepalingen is er ook nog het daadwerkelijke risico dat je
loopt bij circusactiviteiten. Een kind dat valt of, een loopbal die door een ruit gaat. Zeker
als je ook nog projecten in je eigen werkruimte of op scholen doet, is een verzekering
zeker op z'n plaats. Ook in het kader van de Code Cultural Governance is het eigenlijk
onverantwoord om geen bestuursaansprakelijkheidsverzekering te hebben en vele
fondsen verlangen dat ook.
Wat biedt Circomundo?
> brand- en bedrijfsaansprakelijkheid
Op de tarieven die normaal gesproken gelden voor de brand- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen krijgen jullie 20% korting.
Eerst wordt gekeken wat normaliter de premie zou worden en daarop krijg je als je
jeugdcircus is aangesloten bij Circomundo 20% korting. Maatwerk dus!
> bestuurdersaansprakelijkheid
Voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft BeneVia een heel scherp tarief
voor organisaties met een jaaromzet/baten minder dan € 50.000.000 en langer dan 12
maanden bestaat.
Een voorbeeld van de omrekening van een standaardtarief naar het Circomundo-tarief
voor de brandverzekering en AVB. Daaronder de tarieven die gelden voor de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Voorbeeld
Als voorbeeld even een circus, aanwezig in een winkelpand met bovenwoning, met een
gymzaal met hijstoestellen en in het bezit van een container. De situatie bij jouw
jeugdcircus is natuurlijk anders, maar daar wordt natuurlijk rekening mee gehouden. Zoals
eerder gemeld wordt het maatwerk!

Tarieven
Verzekerd
bedrag

Verzekerd risico

Dekking

Inventaris/goederen winkelpand

Uitgebreid

€ 11.400,00

€ 41,61

€ 33,29

Inventaris/goederen Gymzaal

Uitgebreid

€ 17.000,00

€ 136,00

€ 108,80

Inventaris/goederen Container

Uitgebreid

€ 33.000,00

€ 141,90

€ 113,52

€ 0,95

€ 0,95

€ 67,30

€ 53,88

€ 200,00

€ 160,00

€ 0,95

€ 0,95

€ 42,20

€ 33,80

Prolongatiekosten
Assurantie belasting
Totaal incl. Assurantie- belastingen en
kosten

€ 387,76

Bedrijfsaansprakelijkheid

€ 1.135.000,00

Assurantiebelasting
€ 243,15

Circomundo-premie

€ 310,44

Prolongatiekosten

Totaal incl. Assurantie- belastingen en
kosten

Basis premie

€ 194,75

Totaal incl. Assurantie- belastingen en
kosten
Bestuurders-aansprakelijkheid

€ 250.000,00

€ 225,00

€ 273,40

Bestuurders-aansprakelijkheid

€ 500.000,00

€ 250,00

€ 303,65

Bestuurders-aansprakelijkheid

€ 1.000.000,00

€ 400,00

€ 485,15

Bestuurders-aansprakelijkheid

€ 2.500.000,00

€ 750,00

€ 908,65

Hoe werkt het?
Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar Circomundo (per mail/post) samen met een
kopie KvK en een kopie van eventueel al lopende polissen.
BeneVia stelt op basis daarvan een verzekeringsvoorstel op. Dan volgt een afspraak om
het voorstel te bespreken en vragen te beantwoorden. Ben je akkoord met het voorstel,
dan worden de verzekeringen in orde gemaakt.
Alle bij BeneVia lopende contracten worden ook onder deze regeling gebracht.
Heb je al elders verzekeringen lopen die je wilt opzeggen, kan BeneVia daarbij helpen.
Uiteraard kun je er ook vanaf zien om van het voorstel gebruik te maken.
Dit arrangement is geen verplichting voor onze deelnemers, maar een unieke
mogelijkheid.
Het arrangement is zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt, dus het is op zijn minst de moeite
waard naar te kijken.
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