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Info collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering VMBN/VVM            

Algemene informatie over de verzekering                                                                                                                                                               

1. Deze verzekering is door de verenigingen VMBN en VVM gezamenlijk afgesloten bij Meeùs 
Assuradeuren namens drie verzekeraars. Polisnummer 5229-MM110272448. 

2. De actuele polisvoorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van de VVM. 
3. Vragen over de voorwaarden kunnen rechtstreeks gesteld worden aan Meeùs Sector Gezondheidszorg 

en Welzijn, kantoor Breda, tel: 088-3434850 Vraag naar: Shirley Verdaasdonk of Rik Hindriks.  

Looptijd en opzegging 

1. De verzekering gaat, nadat uw aanmelding is geaccepteerd en de nota is betaald, in op de datum van 
aanmelding en loopt daarna door tot de eerstvolgende 31 december.  

2. De verzekering kent vervolgens een looptijd van een jaar, van 1 januari tot 1 januari, en wordt jaarlijks 
automatisch verlengd tenzij de verzekering voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd bij de VVM. 

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de VVM eindigt ook de verzekering zonder teruggave van 
premie. Ook bij tussentijdse opzegging vindt geen premierestitutie plaats. 

4. Na opzegging zal de VVM om redenen van privacy alle gegevens m.b.t. deze verzekering vernietigen. 
Verzekerde wordt geadviseerd alle informatie zelf te bewaren i.v.m. eventuele latere aanspraken. 
Vallen deze nog onder de dekking dan kan men deze schade melden bij de verzekeraar.   

Dekking op hoofdlijnen 

1. Verzekerde bedragen per lid:  
€ 2.500.000,- per aanspraak (zaak- en personenschade)  
€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar 
€ 500.000,- per aanspraak (sublimiet vermogensschade) 

2. Eigen risico: € 125,- eigen risico per aanspraak bij zaakschade 
3. Inlooprisico: eventuele aansprakelijkheidsstellingen tot 12 maanden vóór inschrijving bij collectiviteit 

VMBN/VVM zijn meeverzekerd. 
4. Uitlooprisico: in geval van praktijkbeëindiging is er sprake van 10 jaar meeverzekerde aansprakelijk-

heidsstellingen (bij kopie uitschrijving KVK).  
 
Premie en premiebetaling 
 
1. De premie voor het hele verzekeringsjaar 1 jan 2018 – 31 dec 2018 bedraagt:  € 101,80 hierin zijn 

begrepen de collectieve premie, 21% assurantiebelasting en € 5,00 administratiekosten VVM.  
2. De premie kan door de verzekeraar per 1 januari worden aangepast conform de voorwaarden. 
3. Wie zich in de periode 1 juli tot en met 31 december aanmeldt betaalt 50% van de jaarpremie, 

wie zich aanmeldt in de periode 1 januari tot en met 30 juni betaalt de volledige jaarpremie. Hierbij zal 
de datum van aanmelding de ingangsdatum van de verzekering zijn. 

4. Bij acceptatie van de aanmelding ontvangt de verzekerde een nota van de VVM, daarna jaarlijks rond  
1 december. De betalingstermijn is 30 dagen. 

5. De verzekering is uitsluitend van kracht als de premie tijdig is voldaan aan de VVM. 
 
Melden van schade: bij Meeùs Assurantien BV, Postbus 3234, 4800 DE Breda, tel: 088-3434580   
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