
SAAVERZEKERINGEN

! 2.500.000 maximum per aanspraak
! 5.000.000 maximum per verzekeringsjaar

Organisator van draf- en renwedstrijden met paarden:
(85% van de koersen is met sulky's en 15% zonder sulky)
alsmede de eigenaren van de paarden welke zijn
ingeschreven conform de lijst welke onderdeel uitmaakt
van de polis.

Europa
Voor zakenreizen geldt werelddekking.

! 5.000 per aanspraak voor Zaak- en personenschade

NBA 2014
Rubriek I, II en III
De polisvoorwaarden kunt u inzien op www.saa.nl/voorwaarden
of opvragen bij uw adviseur.
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Dekking en premie
Premie De genoemde premie is exclusief kosten en assurantiebelasting

met jaarlijkse naverrekening
Premie ! 15,00 per koers
Voorschotpremie ! 10.500,00 per jaar
Minimumpremie ! 7.500,00 per jaar
Premie ! 45,00 per paard
Voorschotpremie ! 25.000,00
Minimumpremie ! 25.000,00

Prioriteitenbepaling Voor zover sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de
tekst van de hierbij van toepassing verklaarde voorwaarden
gelden de volgende voorrangsregels:
- clausules gaan voor verzekeringsvoorwaarden
- aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor
verzekeringsvoorwaarden en clausules

Tegenstrijdigheden in bepalingen van gelijke rangorde
zullen nimmer ten nadele van de verzekerde worden
uitgelegd.

De dekking is volledig gebaseerd op de aan ons verstrekte gegevens.
De betrokken risicodragers zullen wij u op verzoek separaat opgeven.

Wij verzoeken u de gegevens zoals deze zijn vermeld te controleren en ons bij
eventuele onjuistheden onmiddellijk te berichten.

Met vriendelijke groet,
SAA Verzekeringen
#Signature7#

Premieberekening Premie Kosten en ass.bel. Totaal
van 01-01-2022
tot 01-01-2023 ! 35.500,00 ! 7.485,25 ! 42.985,25

SAA Verzekeringen B.V. - Twentestraat 88 - 3083 BD Rotterdam - Postbus 9000 - 3007 AA Rotterdam
www.saa.nl - IBAN NL31 RABO 0123 5424 80 - AFM 12011217 - KvK 24117311 - AA
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Clausules

Oversluiting
1. Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar

geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar (een) andere
verzekeraar(s), gebeurt dit op dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde afspraken zoals
deze gelden op de dag van oversluiting.

2. De overnemende verzekeraars doen hiermede afstand van het recht zich ten aanzien van de
oversluiting te beroepen op art. 7:928 B.W.

3. Voor zover echter de oorspronkelijke op deze verzekering betrokken verzekeraars een beroep
hebben/hadden op art. 7:928 B.W., gaat dit recht onverminderd op de overnemende
verzekeraars over.

Tentoonstellingen
De uitsluiting opzicht, zoals voorkomend in de Algemene Voorwaarden, geldt niet voor de
aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen en/of terreinen die aan een verzekerde, al dan niet
tegen betaling, ter beschikking zijn gesteld voor deelneming aan tentoonstellingen, beurzen en
manifestaties.

Naverrekening
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.4.2. van de Algemene voorwaarden hebben
verzekeraars het recht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie te
verhogen met 50 % of met zoveel meer als hen toekomt op grond van aan hen bekende gegevens.

Paarden
1. De bij deze polis gesloten verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaars en/of

berijders van de paarden welke zijn ingeschreven bij de Stichting
Nederlandse Draf-en Rensport, voor schaden door paarden veroorzaakt.

2. Mede a1s verzekerde wordt aangemerkt diegene wie zal blijken aan te gaan,
namelijk elk ten wie een vordering wordt ingesteld wegens schade veroorzaakt
door een paard als bedoeld in artikel 1 van de bijzondere voorwaarden.

3. Officials van de Stichting Nederfandse Draf- en Rensport worden als derden in
de zin van deze verzekering beschouwd.

4. De dekking gaat in op het moment van inschrijving van het paard bij de
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. In geval van schade dient ten genoegen van
de maatschappij te worden aangetoond, dat het schadeveroorzakende paard op het tijdstip
dat de schade werd veroorzaakt bij de Stichting was ingeschreven.

5. Onder deze verzekering is meedegedekt de aansprakelijkheid van de verzekerden
voor schade, alsmede de hieruit voortvoeiende aanspraken welke tegen de verzekerden
worden ingesteld, verband houdende met deelname aan wedstrijden met verzekerde paarden.
Als wedstrijden worden tevens aangemerkt de zogenaamde kortebaanwedstrijden .

De aansprakelijkheid voor schaden aan personen en paarden, die daadwekelijk aan
enige wedstrijd deelnemen, is slechts medegedekt indien en voor de veroorzaker van
de schade terzake hiervan eveneens door het bestuur tuchtrechtelijk is bestraft.
6. Deze verzekering dekt tevens schade overkomen aan de aan de course deelnemende

sulkies en tuigen, mits de schade door een andere deelnemer aan de course is
veroorzaakt en de course geschiedt onder auspicien aan de Stichting Nederlandse
Draf- en Rensport waarbij de paarden staan ingeschreven. Deze dekking is uitsluitend van
kracht tijdens de te rijden course en gaat in 10 minuten voor de aanvang van de te
rijden course en eindigt 10 minuten na afloop van de verreden course.

Indien de te verrijden coursen in Duitsland plaatvindt, gaat de dekking in 1 uur voor de
aanvang van de te rijden course en eindigt 30 minuten na afloop van de verreden course.
Onder sulkies wordt verstaan, sulkies die zijn voorzien van een ingeslagen framenummer
dat is gewaarmerkt. leder course-incident, tenzíj het incident plaatsvindt
tijdens een course in Duitsland, waarbij schade aan sulkies e.d. onstaat, dient te
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worden gemeld bij het Draverij-comite, dat hiervan een rapport dient op te maken. De
baancommissaris dient de schade aan de sulky vast te stellen, tenzij de schade is
veroorzaakt tijdens een course in Duitsland. Tevens dient ten behoeve van schade aan
sulkies en tuigen het daarvoor bestemde schade-aangifteformulier direct na het course-
incident geheel te worden ingevuld en ondertekend, en binnen 24 uur na de schadedatum
in het bezit te zijn van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. Indien
het formulier niet volledig is ingevuld en/of ondertekend, kan de schade niet in
behandeling worden genomen.
7. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van de bijzondere voorwaarden zijn

onder de dekking van deze verzekering tevens begrepen paarden welke niet in
training staan of aan wedstrijden deelnemen, indien en voor zover zij aan de
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport ter verzekering zjjn opgegeven.

8. Onverminderd het overige bepaalde in de algemene- en bijzondere voorwaarden is
onder deze verzekering medebegrepen de aansprakelijkheid van verzekerden voor
schade, voortvloeiende uit en/of verband houdende met het rijden met, sulkies
tijdens het afnemen van rij-examens, mits een en ander geschiedt onder auspicien
van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.

9. Schade aan eigendommen van de jockeys is uitgesloten.
10. Medeverzekerd is het rijden in het buitenland (Europa) door Nederlanders op of met

buitenlandse paarden voor wedstrijden als bedoeld in de polis.
Dit geldt tevens voor de amateurs, die bij de NDR zijn ingeschreven
en een paard berijden dat tevens is ingeschreven bij de NDR. Indien een amateur
een paard berijdt dat niet is ingeschreven bij de NDR, ge1dt uitsluitend een
subsidiaire dekking, tevens is medeverzekerd het rijden in Nederland op of met
buitenlandse paarden voor wedstrijden als bedoeld in de polis.
Hiervoor geldt uitsluitend een subsidiaire dekken.

11. Indien een schade is veroorzaakt in Duitsland, za1 het Duitse recht van
toepassing zijn.

12. De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport zal de maatschappij een opgave verstrekken
van het aantal ingeschreven paarden (dravers en volbloeds) per 1 januari en 1 juli van
ieder jaar, aan de hand waarvan de berekening van de definitieve premie over het
verstreken jaar zal plaatsvinden, rekening houdend met de betaalde voorschotpremie.

13. Uitgesloten van de dekking is schade met/door dierenarten en hoefsmeden.
14. Uitgesloten van de dekking is het eigenaarsrisico voor schade door paarden die zich op de

openbare weg begeven.

Melding personenschade
In afwijking van hetgeen hierover in de polis mocht zijn bepaald, is verzekerde verplicht aan
verzekeraars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is kennis te geven van iedere aanspraak of
omstandigheid in verband met personenschade, ook indien de schade onder het eigen risico
blijft of lijkt te blijven. Verzekeraars zijn gerechtigd om personenschade die geheel of
gedeeltelijk voor rekening van verzekerde blijft, met de benadeelde(n) te regelen.

Verzekeraars zullen, alvorens tot definitieve afwikkeling over te gaan, verzekerde hiervan in
kennis stellen.

Voorrisico (handelen/nalaten)
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.6. van de Algemene voorwaarden, zijn niet gedekt
aanspraken tot vergoeding van schade die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden voor 1 januari 2000.

OA104 - Clausule Goed Werkgeverschap 7:611 BW NBA 2014

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van de Algemene voorwaarden wordt onder
schade eveneens verstaan de door een ondergeschikte van verzekerde als genoemd in
artikel 1.2.1 t/m 1.2.3 van de Algemene voorwaarden 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 zaakschade en/of personenschade
wordt geleden en waarvoor de hiervoor genoemde verzekerde op grond van artikel 7:611
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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 3.2 van de Algemene voorwaarden - 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 2.8
van de Algemene voorwaarden 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.

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 3.2.1 t/m 3.2.6 van de
Algemene voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 genoemde dekking geacht te zijn
doorgehaald.

4. Een eventueel toepasselijk eigen risico voor zaakschade of personenschade geldt,
afhankelijk van de aard van de in eerste instantie door de ondergeschikte ten gevolge
van het ongeval geleden schade (zaakschade of personenschade), ook met betrekking tot
de in lid 1 bedoelde schade.

5. Niet gedekt zijn aanspraken tot vergoeding van schade, indien het ongeval heeft
plaatsgevonden voor de ingangsdatum.

Clausule OB018 - Terrorismedekking versie 23 november 2007

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt -
verstaan onder:

1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in
artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg
waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend,
en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast,
waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, al dan niet in enig organisatorisch verband,
is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of
ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel
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toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die
als gevolg van hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen
of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins
economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden -al
dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk
dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit
gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland
toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de
in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel

1:1 onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht
betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. Clausuleblad terrorismedekking bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT).

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met
gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is,
met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer
met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon
is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering
betrekking heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
Levens-, natura- uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel
toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

Artikel 2 - Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven

omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor
gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met:

- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of

preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt
dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende
aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering
die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het
terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw
vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds
gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de
gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht
aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal
1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden
aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een
eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende
dagbladen.
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2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor
verzekeringen die betrekking hebben op:

- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per

verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal ! 75.000.000 onder deze
overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in
artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit
artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door
verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie
staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder
geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan
50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is
gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn
verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat
alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht
door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn)
afgesloten.

Artikel 3 - Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol

afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol
vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de
schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan
bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij
gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de
verzekeraar te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling
claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op
uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico
moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling
genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden
en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze
van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan
de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering
ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 16 van het Protocol slechts van
kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee
jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze
als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt
beschouwd.

Clausule HF049 - VNAB CLAUSULE TERRORISME-UITSLUITING
1. Toepasselijkheid uitsluiting
De onderstaande terrorisme-uitsluiting geldt indien en voor zover:
er sprake is van andere dan in Nederland gelegen risico's vastgesteld op basis van artikel 1:1
onder "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht, en/of de
verzekering is ondergebracht bij verzekeraars die niet zijn aangesloten bij de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., zoals aangegeven op het
polisblad.
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2. Uitsluiting
Deze verzekering geeft geen dekking voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect)
verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventie maatregelen, handelingen
of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventie
maatregelen.

3. Begripsomschrijving

3.1 Terrorisme
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in
artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest in de vorm van
een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge
hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden
aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks al dan niet in enig
organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze doelen te verwezenlijken.

3.2 Kwaadwillige besmetting
Het buiten het kader van een van de zes in artikel 3.38 van de Wet op het financieel toezicht
genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg
van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren
kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische
belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden al dan niet in
enig organisatorisch verband is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke
en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

3.3 Preventieve maatregelen
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het
onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of
indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken.
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