BALENS
Gespecialiseerde
Assurantiemakelaar

Wie zijn de mensen van Balens?


Balens is opgericht in 1950 en is een 4e-generatie familiebedrijf gevestigd in het Engelse Malvern in Worcestershire. We zijn
een assurantiemakelaar met meer dan 55 medewerkers en meer dan 90.000 cliënten die zich richt op gezondheids- en
welzijnsprofessionals en bedrijven. Al bijna een kwart eeuw ondersteunen we therapeuten in de complementaire en
alternatieve gezondheidszorg en we hebben voor hen een hybridepolis ontworpen die een van de breedste dekkingen geeft
die tegenwoordig verkrijgbaar zijn.

 Als u werkt met Balens, krijgt u deskundig advies en dienstverlening bij claims van een van de grootste onafhankelijke
gespecialiseerde makelaars voor de professional in de natuurlijke gezondheidszorg in Europa.

 Wij geven advies met een persoonlijke aanpak, in een tijd van toenemende onpersoonlijkheid en willen onze klanten een
vriendelijk, luisterend oor bieden en op hun behoeften aansluiten.

 Balens is een ethische onderneming die zich inzet voor klantenzorg en niet uitsluitend door winst wordt gemotiveerd

Wat dekt ons aansprakelijkheidspakket?


Beroepsaansprakelijkheid. Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van
uw beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij
werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (lesgeven).



Bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft u nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico
te dekken, dat niet direct te maken heeft met de lesactiviteiten. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in
elkaar zakken van een behandeltafel zijn daar eventuele voorbeelden van.



Productaansprakelijkheid. Claims als gevolg van de verkoop van producten.



Verdedigingskosten met betrekking tot een claim, die onder de beroepsaansprakelijkheids- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt is, vallen onbeperkt onder de polis en worden extra vergoed zonder de
dekkingslimiet aan te tasten. Voor claims vanuit Canada of de VS vallen maken deze kosten wel deel uit van de
aansprakelijkheidslimiet.



Tijdelijk werk in het buitenland



Kosten van verdediging voor seksuele intimidatie, indien onschuldig.



Er kunnen veel soorten therapieën worden verzekerd evenals niet aan behandeling gerelateerde werkzaamheden en advies. U
betaalt maar een keer, alleen voor de therapie in de hoogste risicocategorie.



Eigen risico van elke claim € 0.



De aansprakelijkheidslimiet geldt per aanspraak, zonder een absolute limiet per jaar



Hoewel wij een van oorsprong Engels bedrijf zijn is de Nederlandse wetgeving van toepassing op al onze polissen.



De polis omvat niet alleen dekking voor onderwijs zelf, maar ook indien u een claim krijgt naar aanleiding van een fout van
een van uw (oud)-leerlingen.



Retroactieve dekking voor eerder uitgevoerde werkzaamheden (indien u in deze periode al verzekerd was bij een andere
verzekeraar)



Uitloopdekking is automatisch opgenomen – het is niet nodig om uw polis te laten doorlopen nadat u uw
beroepsuitoefening stopt. Dit dekt laat ontdekte aanspraken.

Aanvraagformulier en Verklaring van Feiten
Opleidingsinstelling / Trainingsschoolverzekering

Reiki Ryoho Nederland
Titel:
Contact Naam:
Adres:

Bedrijfs/handelsnaam:
Kamer van Koophandel-nummer:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mail:
Omschrijf de aard van uw activiteiten zo nauwkeuring mogelijk:

Informatie over de school
€

Geschatte jaarlijkse omzet?
Aantal studenten/leerlingen per jaar?
Geeft u een kwalificatie uit?

Ja / nee

Hoeveel van deze kwalificaties/diploma’s die u per jaar
uitgeeft zijn volwaardige diploma’s waarmee een therapeut
zelf aan de slag kan met zijn eigen patiënten/cliënten
Aantal voor u werkende therapeuten/instructeurs?
Aantal zelfstandige therapeuten/instructeurs?
Zijn alle therapeuten/instructeurs in het bezit van hun eigen
beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Kunt u aangeven door wie uw opleiding wordt
geaccrediteerd?

Ja / nee

Premies per jaar, inclusief assurantiebelasting en kosten.
€500.000

€1.000.000

€2.000.000

tot 50

€236,-

€263,-

€290,=

tot 100

€290,-

€318,-

€345,-

tot 200

€345,-

€372,-

€399-

tot 300

€399,-

€427,-

€454,-

tot 400

€454,-

€481,-

€508,-

tot 500

€508,-

€535,-

€563,-

tot 750

€672,-

€726,-

€780,-

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Aansprakelijkheidslimiet
Aantal studenten per jaar

Meer dan 750

Bovenstaande premies geven een aanzienlijke korting op de normale
premie. Deze korting krijgt u aangeboden omdat u aangesloten bent bij
Reiki Ryoho Nederland

Verklaring
*Ik kan bevestigen dat:








Ik alle voorwaarden en polisdekkingen heb gelezen en begrepen.
Alle therapeuten/vrijwilligers/medewerkers in het bezit zijn van professionele kwalificaties in de bovengenoemde
therapieën dan wel activiteiten en dat ik begrijp dat indien, in geval van een claim, ik geen bewijs kan overleggen van
mijn/hun kwalificatie(s), de verzekering mij niet schadeloos zal stellen.
Ik lid ben aangesloten bij Reiki Ryoho Nederland.
Er geen claims of procedures voor nalatigheid, fout of omissie tegen mij zijn ingediend of aangegaan. Evenmin ben ik mij
bewust van omstandigheden die kunnen resulteren in een dergelijke tegen mij ingediende claim of procedure.
Geen enkele verzekeringsmaatschappij mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering ooit heeft opgezegd, afgewezen of
geweigerd te verlengen of onder bijzondere voorwaarden heeft geaccepteerd.
Alle therapeuten/vrijwilligers/medewerkers niet, onder de huidige of enige vorige handelsnaam, veroordeeld zijn voor een
strafrechtelijk vergrijp, anders dan in verband met voertuigen, en er geen vervolging loopt.
Ik niet meer dan € 35.000 aan producten verkoop aan personen die geen klant zijn.

Hierbij verklaar en garandeer ik dat de bovenstaande verklaringen en gegevens in alle opzichten volledig en waar zijn en
dat ik geen belangrijke feiten** heb achtergehouden of verkeerd heb weergegeven en ik ga ermee akkoord dat deze
verklaring van feiten de basis zal vormen van het contract met de verzekeringsmaatschappij en zal worden geacht deel
uit te maken van de verzekeringsdekking.

Handtekening van de aanvrager:_________________________________
Naam:
Datum:____________________
* Als u de bovenstaande verklaringen niet kunt bevestigen, leg dan in een aparte notitie de redenen uit.
** Dit betekent dat u alle relevante informatie met betrekking tot de bovenstaande vragen dient te geven en geen feiten dient
achter te houden of verkeerd weer te geven die waarschijnlijk van invloed zijn op de beoordeling en acceptatie van dit voorstel door
de verzekeringsmaatschappij. U bent verplicht al deze feiten te onthullen en wanneer u dat niet doet, kan daardoor de verzekering
ongeldig worden. Een voorbeeldpolis is te allen tijde op verzoek verkrijgbaar.

Stuur uw formulier terug naar: info@balensverzekeringen.nl of naar ons adres in
Amsterdam.
Hoofdkantoor: Balens Ltd, Bridge House, Portland Road, Malvern, WR14 2TA, Groot-Brittannië
Nederlandse klantenservice: Prins Hendrikkade 169-1,
1011 TC Amsterdam
Tel: 0 8 0 0 0 2 2 0 9 3 2
website: w w w . b a l e n s v e r z e k e r i n g e n . n l
e-mail: i n f o @ b a l e n s v e r z e k e r i n g e n . n l

