
 

Productkenmerken Golfverzekering  
 
Deze verzekering kent standaard diverse verzekerde rubrieken, te weten: 
 
Golfuitrusting  
Alle risico's ten aanzien van de hele golfuitrusting: golfclubs, golftas, golfkar, golfparaplu, 
golfschoenen, golfhandschoenen, golfregenkleding en zitstok. 
   
Hole-in-one 
Vergoeding van € 250,- voor een erkende hole-in-one, d.w.z. een hole-in-one die is gemaakt op een 
baan met een minimale par van 62.  
   
Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid als golfspeler is gedekt tot € 250.000,- per gebeurtenis.  
   
Kleding 
De tijdens het golfspel in het clubhuis achtergelaten kleding is meeverzekerd tot € 500,- per persoon 
per gebeurtenis.  
   
Basis schadevergoeding 
Golfuitrusting: tot 60 maanden nieuwwaarde, daarna dagwaarde. Voor kleding geldt de dagwaarde.  
   
De volgende uitsluitingen zijn van toepassing: 

 Schade aan golfuitrusting / -kleding door onder andere normale slijtage en onvoldoende zorg;  

 Schade aan of verlies van de golfuitrusting als deze tijdens een overnachting in een 
vervoermiddel is achtergelaten;  

 Niet verzekerd zijn golfballen.  
Geen vergoeding wordt verleend voor een hole-in-one:  

 gemaakt op een zogenaamde wintergreen;  

 gemaakt door een professional.  
   
Verzekeringsgebied 
De verzekering is geldig in de hele wereld.  
 
Diefstalpreventie 
Als de golfuitrusting overdag in de auto wordt achtergelaten dient deze te worden opgeborgen in de 
afzonderlijk afgesloten kofferruimte dan wel in de met een hoedenplank, rolhoes of andere daarmee 
gelijk te stellen deugdelijke voorziening afgedekte koffer-/laadruimte. In ieder geval dienen de 
attributen ‘s nachts uit de auto te worden gehaald.  
   
Individueel en voor het hele gezin 
Naast de individuele golfverzekering is er de mogelijkheid om de golfuitrusting van het hele gezin 
binnen één verzekering onder te brengen. Een gezin wordt gevormd door de verzekeringnemer, zijn 
partner en de eventuele kinderen die allen op één adres woonachtig zijn.  
   
Professionals 
Indien het beroep van de verzekeringnemer golfprofessional is, wordt de rubriek Hole-in-one van de 
dekking uitgesloten. 
 
Premie 

Per persoon:   Per gezin:   

Verzekerde som  Premie  Verzekerde som  Premie  
€ 1.000,-  € 22,50  € 2.000,-  € 42,50  
€ 1.500,-  € 27,50  € 2.500,-  € 47,50  
€ 2.000,-  € 32,50  € 3.000,-  € 52,50  
€ 2.500,-  € 37,50  € 3.500,-  € 60,00  
€ 3.000,-  € 42,50  € 4.000,-  € 65,00  
€ 3.500,-  € 47,50  € 4.500,-  € 70,00  
      € 5.000,-  € 75,00  

 
Deze brochure geeft een samenvatting van de inhoud en reikwijdte van de Golfverzekering. 
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 


