De redactie van Greenkeeper kreeg van
de lezers een aantal cases van incidenten
toegestuurd over geslagen golfballen die
tot persoonlijke of materiële schade hebben geleid. Daarbij komt de kwestie van
aansprakelijkheid natuurlijk aan de orde.
Juriste Merel Franke laat hierover in dit
artikel haar licht schijnen. Tegen risico’s op
of bij een golfbaan kun je je verzekeren
om schade zoveel mogelijk te beperken.
Verzekeringsdeskundige Jose Riske hebben we bereid gevonden om de cases die
door onze lezers ingediend werden, vanuit
verzekeringstechnisch oogpunt van aandachtspunten te voorzien.
Auteur: Jose Riske, Program Manager bij
Aon Verzekeringen, onderdeel van Aon Risk
Services.*)

Rondvliegende golfballen
Verzekeringsaspecten
Welke verzekeringstechnische aspecten komen
er eigenlijk om de hoek kijken als een afgeslagen
golfbal schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld het
raam van een woning of een toevallig passerende
auto?
Jose Riske schrijft: Indien bekend is welke golfer
de schade heeft veroorzaakt kan de betreffende
persoon aansprakelijk worden gesteld en zal deze
schadeclaim onder de AVP-polis van de veroorzaker ingediend moeten worden. Indien blijkt dat
deze ook aansprakelijk is en de schadeclaim voldoet aan de overige polisvereisten, zal uitkering
volgen. AVP staat voor aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
• Wanneer er sprake is van opzet zal er geen
dekking zijn onder de AVP-polis van de
veroorzaker en zal de golfer de benadeelde uit
eigen middelen schadeloos moeten stellen.
• Indien blijkt dat er geen sprake is van opzet zal
de golfer de schade bij zijn eigen AVP moeten
indienen. Zij zullen de benadeelde verder
schadeloos stellen.
• Mocht blijken dat de golfer geen AVP heeft,
dan kan hij de schade indienen bij de NGF.
Deze heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar leden, te
weten de aangesloten golfclubs en hun leden.
Deze polis is secundair. Dit houdt in dat indien
er een polis bestaat waar deze schade ook op
gedekt is, deze voor zal gaan.
• Indien blijkt dat niet achterhaald kan worden
wie de schade heeft veroorzaakt zal de eige
naar van de woning de golfclub aansprakelijk
stellen. De golfclub zal de schade eerst moeten
claimen op zijn AVB (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en wanneer om welke reden dan
ook hier geen dekking voor is dan kan deze
claim door de golfclub in kwestie ingediend
worden onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van het NGF

Waarmee krijg je te maken in de situatie van een
wandelaar die gewond raakt op een baan, die in
een openbaar toegankelijk park ligt?
Ook hiervoor geldt, indien de golfer aansprakelijk
is voor het letsel van de wandelaar, dat de AVP
dekking kan bieden. Mocht deze ontbreken of
onvoldoende zijn, dan kan er een beroep worden
gedaan op de polis van de NGF. Indien niet te
achterhalen is wie de bal heeft geslagen, dan
kan de golfclub aansprakelijk worden gesteld.
Overigens is het advies om ter plaatse een duidelijk zichtbaar en leesbaar bordje te plaatsen dat
er sprake is van betreden op eigen risico en dat
men rekening dient te houden met door de lucht
vliegende golfballen. Men kan ook denken aan
een ‘knipperlicht’ dat geluidloos de passanten en
golfers attendeert op een afwijkende situatie bij
de bewuste hole. Het bovenstaande geldt ook
voor een wandelaar die buiten de golfbaan door
een bal geraakt wordt. En daarnaast zijn bovenstaande aandachtspunten ook van toepassing op
een medewerker die in zijn vrije tijd op de golfbaan rondloopt.
Maar hoe zit dat met een golfbaan medewerker?
Uiteraard dienen zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te worden getroffen zodat een werknemer zo goed mogelijk zijn werkzaamheden
kan uitvoeren. Daarnaast is iedere werkgever
verplicht om een behoorlijke verzekering af te
sluiten ten behoeve van zijn ondergeschikte en
kan dit onder de AVB van de werkgever (bijv.
golfclub, exploitant of hoveniersbedrijf). Indien er
sprake is van een gevaarlijk beroep wordt er van
de werkgever verwacht dat deze een passende
ongevallenverzekering afsluit. Gezien de bepaald
niet ongevaarlijke werkzaamheden van het baanpersoneel geldt dit zeker ook voor hen. Indien de
werknemer toch schade oploopt kan deze zijn
schade claimen bij zijn werkgever.

In het kader van verzekeringen is het van
belang dat je je als bedrijf goed laat adviseren
door je eigen assurantiemakelaar/verzekeraar.
Laat een risicoanalyse maken zodat inzichtelijk
is welke risico’s worden gelopen en welke
verzekeringsmaatregelen en risicobeperkende
maatregelen je hierbij kunt treffen. Ook als
golfer is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te treffen en om zoveel mogelijk de risico’s
te beperken. Indien er dan toch schade wordt
veroorzaakt, waarvoor de golfer aansprakelijk
is, zal of de AVP dan wel de collectieve polis
van de NGF de schade verder in behandeling
nemen.
En een fotograaf, die tijdens een toernooi zijn of
haar werk doet?
De fotograaf kan de organisator van het toernooi, dan wel de golfclub of de golfer in kwestie
aansprakelijk stellen. Dat geldt ook voor een toeschouwer die geraakt wordt.
En waarmee krijg je te maken als je een flightgenoot met een bal of club verwondt?
Bij een golfer die door een flightgenoot met een
bal of een club wordt geraakt, dient de golfer
eerst zijn eigen AVP aan te spreken. Indien deze
ontbreekt of ontoereikend is, kan de schade
worden geclaimd op de collectieve aansprakelijkheidspolis van de NGF.
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