
 

 

 

 

Aansprakelijkheid voor schade of verlies 

Omdat Hisalis een sportvereniging is, is er een grotere kans op het oplopen van schade dan 

bijvoorbeeld thuis. Veel schadegevallen zijn inherent aan het uitoefenen van sport. Hisalis is niet 

aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard dan ook van leden of 

derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig. Een ieder dient zorg te dragen 

voor zijn eigen privébezittingen. Verlies en diefstal komen voor risico van de eigenaar of gebruiker en 

niet voor Hisalis.  

Voor de schade die is veroorzaakt door bezoekers en/of spelers is de betreffende persoon zelf 

aansprakelijk. Wij gaan er uiteraard vanuit dat als iemand schade veroorzaakt, hij of zij dit netjes zal 

melden aan de bar met zijn of haar adresgegevens. 

  

Parkeren van voertuigen 

De parkeerplaats langs veld 1 van Hisalis is geen officieel parkeerterrein. Wij verzoeken de leden en 

de bezoekers te parkeren op de parkeerplaatsen bij de voetbalvereniging FC Lisse. Voor het laden en 

lossen en in noodgevallen is het toegestaan auto’s op dit terrein te parkeren. Fietsen / scooters 

dienen te worden gestald bij de daartoe bestemde rekken. Parkeren gebeurt voor eigen risico. 

Eventuele schade aan vervoermiddelen en dergelijke kan niet worden verhaald op de vereniging 

evenmin als de wegsleepkosten bij niet correct parkeren of in geval van calamiteiten. Aanwijzingen 

met betrekking tot het parkeerbeleid vanuit de vereniging dienen te worden opgevolgd. 

 

Verzekering 

De KNHB heeft voor de leden een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een 

ongevallenverzekering afgesloten. Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat 

als er een andere verzekering is waarop een beroep kan worden gedaan (bijvoorbeeld een 

particuliere verzekering van de schadeveroorzaker) de zaak eerst daar moet worden aangemeld. 

Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet 

worden vergoed, én wanneer de verzekerde (bijv. hockeyvereniging) wettelijk gezien aansprakelijk is 

voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in 

aanmerking. Voor meer informatie en schadedekking wordt verwezen naar de website www.knhb.nl 

(zoekfunctie verzekeringen). 

 

 

http://www.knhb.nl/

