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Verzekering rondom coachen met dieren
Coaching met dieren….hoe zit het nou precies met de
aansprakelijkheid.
Als lid bij Adiona, ben je verzekerd voor de
bedrijfsaansprakelijkheid. Onderdeel van de dekking is
dat schade veroorzaakt door dieren aan derden is
verzekerd. Deze aansprakelijkheid is in de wet geregeld
en hieronder leg ik het verder uit:
Volgens de wet is de eigenaar van het dier in de meeste
gevallen aansprakelijkheid voor de gedragingen van het
dier. Dit heet risicoaansprakelijkheid en dat betekent dat,
ook al heb je als eigenaar totaal geen invloed op de
schade, je toch aansprakelijk bent.
De risicoaansprakelijkheid is van toepassing als je als
eigenaar een paard of dier hebt uitgeleend. Ook als het
dier zelfstandig (= met eigen energie) schade aanbrengt
is er sprake van risicoaansprakelijkheid.
De verzekering bij Adiona biedt dekking voor de risicoaansprakelijkheid van de eigenaren van
dieren. Een aantal voorbeelden om het praktisch te maken:
1. Jij bent coach en je gebruikt paarden van een ander bij jouw coaching. In dat geval is de
eigenaar van de paarden risicoaansprakelijk en de eigenaar moet een verzekeringspolis
regelen. Jijzelf bent niet risicoaansprakelijk en je kan dit ook niet overnemen.
2. Jij coacht samen met je eigen hond. De hond schrikt en bijt de gecoachte. In dat geval ben
jij risicoaansprakelijk en zal de verzekeringsmaatschappij de schade afhandelen.
Heb je vragen over dit onderwerp? Je kunt deze stellen door een mail te sturen naar:
verzekeringen@adiona.nl

De Kindercoach van de Toekomst
Heb jij je al aangemeld voor de inspiratiedag?
Er is nog maar een beperkt aantal stoeltjes
(25) beschikbaar voor dé Inspiratiedag:
'De Kindercoach van de Toekomst!'

VOL=VOL

Wanneer?
2 juli 2022
Inloop vanaf 9.30 uur

Waar?
Soesterberg
Conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten
Aanmelden kan alleen zo:
1. Log eerst in op de website van Adiona - MIJN ADIONA
2. Klik op het tegeltje: 'Inspiratiedag 2 juli 2022'
3. En meld je aan!
Op 2 mei ontvangen de mensen die zich hebben aangemeld meer informatie.

Week van de Kindercoaching begin van een SUCCES!
Mooie dames en heren wat hebben jullie er een
feest van gemaakt met elkaar! Fantastisch gewoon!
Het was een drukte van belang op social media,
de diverse platforms werden ingezet. Zelfs een
interview in een lokale krant en natuurlijk niet te
vergeten "onze" talkshow video die nog steeds kan
worden gedeeld.
We hebben diverse reacties ontvangen van ouders en scholen die "ineens" vragen zijn gaan
stellen over ons vak! Heb jij nog leuke informatie om over deze week te delen?
Stuur het naar Marieke zodat het op de nieuwe website geplaatst kan worden.
En je hebt zelf natuurlijk allang een kijkje genomen, toch?

Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat deze informatie mogelijk vragen bij je oproept. Voel je vrij om
contact met ons op te nemen.
Je kunt het beste een mail sturen naar:
Annemarie: support@adiona.nl of
Marieke: communicatie@adiona.nl
Voelt er iets niet helemaal fijn en wil je contact met onze aandachtsfunctionaris Ottavia?
Mail of bel 06 44 00 83 80

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Adiona
Jan van den Broek
Annemarie van Balen
Marieke de Boer Paardekooper

Heb jij je al aangemeld?

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u support@adiona.nl toe aan uw adresboek.

