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Hole-in-one 

Slaat u een door de club erkende hole-in-one op een baan van 

minimaal par 62 tijdens een officiële wedstrijd? Dan belonen wij 

dat met een uitkering van € 350. Wij verlenen geen uitkering voor 

een hole-in-one die is geslagen op een wintergreen.

Aansprakelijkheid 

Verzekerd is schade die u tijdens het golfen toebrengt aan 

anderen en/of aan hun spullen en waarvoor u als particulier 

aansprakelijk wordt gesteld. Het verzekerd bedrag is  

€ 500.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor schade 

met of door een golfkar verzekeren wij niet. De eigenaar van 

een golfkar is namelijk wettelijk verplicht om een speciale 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Golfuitrusting 

Uw golfuitrusting is verzekerd tegen elk van buiten komend 

onheil. Een van buiten komend onheil is bijvoorbeeld brand, 

beschadiging of diefstal. Bij diefstal uit een motorrijtuig moet 

er sprake zijn van braakschade aan de afgesloten auto en de 

golfuitrusting mag van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Onder golfuitrusting verstaan wij: de golfclubs, golftas, golftrolley, 

golfparaplu, ballenhengel, golfschoenen, golfhandschoenen, 

golf(regen)kleding, rangefinder en zitstok.

Kleding 

Laat u tijdens het golfen kleding achter in het clubhuis? Dan is 

schade aan en diefstal van deze kleding verzekerd.

Golft u graag? Dan is onze Golfverzekering iets voor u! Deze verzekering met een scherpe 

premie biedt gemak en comfort. De golfuitrusting is wereldwijd verzekerd tegen onverwachte 

schade en diefstal. Zodat u zich volledig kunt focussen op uw sportieve prestaties en misschien 

wel een hole-in-one slaat! Veroorzaakt u tijdens het golfen schade aan een ander? Ook deze 

aansprakelijkheid is meeverzekerd. Bovendien kunt u op deze verzekering uw golfende 

gezinsleden meeverzekeren.

De belangrijkste kenmerken van de Golfverzekering zetten wij graag voor u op een rij.

Omvang van de dekking

De verzekering biedt altijd de volgende dekkingen:

Unieke dekking:  
Kosten van lidmaatschap
 

Naast bovengenoemde dekking kunt u er voor kiezen om de 

dekking Kosten van lidmaatschap mee te verzekeren. Met 

deze optionele dekking zijn de reeds betaalde kosten van 

lidmaatschap verzekerd wanneer u door een ernstige ziekte of 

ongeval langer dan twee maanden niet kan golfen. 

Wij vergoeden dan, over maximaal één jaar en tot het gekozen 

verzekerd bedrag, de kosten van lidmaatschap bij één 

Nederlandse golfclub. Voor deze dekking geldt een eigen 

risicotermijn van 2 maanden.
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Wat is niet verzekerd? 
 

Niet alles is verzekerd. In de voorwaarden staan gebeurtenissen 

waarbij schade niet verzekerd is. Raadpleeg de voorwaarden 

voor de exacte en volledige omschrijving. Niet verzekerd is:

• Schade door ernstige conflicten (molest), natuurrampen, 

atoomkernreacties, fraude en/of het niet nakomen van 

verplichtingen.

• Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid.

• Schade die ontstaat tijdens het plegen van een misdrijf.

• Schade die ontstaat onder invloed van alcohol of drugs.

• Schade die ontstaat tijdens verhuur van uw golfuitrusting.

Meer info Download de voorwaarden

Heeft u vragen, behoefte aan advies of wilt u een offerte?

Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

Algemene voorwaarden model 02.22

Bijzondere voorwaarden Golfverzekering model 07.22.pdf

Pakketkorting
Vanaf twee particuliere schadeverzekeringen bieden wij 

al pakketkorting aan. Maar onze pakketpolis biedt meer 

voordelen, zo betaalt u slechts eenmalig poliskosten voor 

het hele pakket en heeft u alle verzekeringen onder één 

dak.

  Let op: aan de tekst in dit productoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking leest u op de polis en in de voorwaarden.

Dekkingsgebied 

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Professioneel golfen

Golft u (semi)professioneel? Daarvoor is deze verzekering 

niet bedoeld. Neemt u contact op met uw adviseur om 

de verzekeringsmogelijkheden te bespreken als u (semi)

professioneel golft.

https://docs.mijnturien.nl/AlgemeneVoorwaardenModel02.22.pdf
https://docs.mijnturien.nl/BijzonderevwGolfverzekeringModel07.22.pdf

