
  

  

BALENS 
Gespecialiseerde 

Assurantiemakelaar 



     

 

 

 

 

 

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor leden van 

 

 

ICR Coach Register 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Voor hen hebben we een aansprakelijkheidspolis ontworpen met een zeer brede dekking. 
 

 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 (behandeling).  

 Bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft u nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico 

te dekken, dat niet direct te maken heeft met de behandeling van uw patiënt. Het van de trap vallen door een loszittende 

trede of het in elkaar zakken van uw 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. 

 Wkkgz-proof: Als u bent aangesloten bij een geschillencommissie vallen aansprakelijkheidsclaims die hier worden ingediend 

ook onder de dekking. 

 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 ook dekking voor onderwijs, op voorwaarde dat u geen kwalificatiecertificaat uitgeeft. 
 

 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. 
 



 

Dit is slechts een selectie van de therapieën die wij dekken. 
 Indien uw therapie hier niet tussen staat kunt u alsnog het aanvraagformulier 

invullen. Wij nemen contact met u op indien uw therapie nog niet bij ons bekend is 
 

Alle therapieën kunnen ook bij dieren toegepast worden. 
LET OP: Therapieën bij mensen met behulp van paarden kunnen wij niet dekken. 

 
Categorie 1 

Healing Reiki 

Reconnective healing Theta healing 
 

Categorie 2 
Adem- en Ontspanningstherapie Luisterkindwerker 

Aromatherapie Manuele Lymfatische Drainage 

Aura en Chakra Healing Massage (meeste niet-invasieve massages) 

Ayurveda - zonder Pancha Karma Massage bij kanker 

Ayurvedische massage Massagetherapie 

Baby Massage Medical Taping 

Bachbloesemremedies Medium 

Bindweefselmassage Mindfulness 

Bioresonantie MIR-Methode 

Blessurepreventie MNRI Methode 

Body Stress Release Natuurgeneeskunde 

Care for Women Neuro Emotionele Integratie (NEI) 

Celzouttherapie Neuro Linguistic Programming (NLP) 

Coaching Ontspanningsmassage 

Counselling Orthomoleculaire Therapie 

Craniosacraaltherapie Primal Rebirth 

Dieet- en voedingsadvies Psycho-socialetherapie 

Dorn en Breuss Techniek Psychotherapie 

EFT Quantum Touch 

EMDR Rebalancing 

Energetische Therapie Reflexologie 

Energie Readings Reflexzonetherapie 

Familieopstellingen Regressietherapie 

Fibromyalgia Massage Sensitherapie 

Fytotherapie Shambala Multi Dimensional Healing 

Gestalttherapie Shiatsu 

Haptonomie Soul Body Fusion 

Herbalisme/Kruidendeskundige Spirituele therapie 

Human Givens Sportmassage 

Holistic Pulsing Sporttherapie 

Holistische massage Stoelmassage 

Holistische therapie Tekentherapie 

Homeopathie (ook voor dieren) Touch for Health 

Hormoon Factor Trainer Touch of Matrix 

Hot Stone Massage Touch Pro stoelmassage 

Hypnotherapie Triggerpointtherapie 

Kindercoach Voedingsadvies 

Kinesio Taping Voetreflexologie 



Kinesiologie Voetreflexzonetherapie 

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) Wellness Massage 

Life Coaching Yoga 

Lomi Lomi Massage Zwangerschapsmassage 

 

Categorie 3 
Acupunctuur Pedicure 

Dry Cupping Santai-Guasha 

Dry Needling Meeste schoonheidsbehandelingen 

EEN therapie Thai Massage 

Fitness en personal trainer Thai Yoga Massage 

Gewichtsconsulent Traditionele Chinese Geneeskunde 

Neurofeedback Tui Na 

 

Categorie 4 

Manuele therapie/therapieën met manipulaties Micro Needling / Derma Roll 

Chiropractie Osteopathie 

Colonhydrotherapie Fysiotherapie 
 

 
 

Kennisgeving Eerlijke Gegevensverwerking Balens Ltd. 
 
In uw omgang met Balens verstrekt u ons waarschijnlijk gegevens die persoonsgegevens worden genoemd. Hieronder 
verstaan we gegevens zoals uw naam en geboortedatum, maar ook uw adres of andere contactgegevens en, indien 
relevant, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, gepleegde strafbare feiten, of met betrekking tot uw 
kredietgeschiedenis. 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens opdat wij onze diensten als verzekeringsmakelaar kunnen aanbieden, bijvoorbeeld 
voor het maken van een prijsopgave, het afsluiten en administreren van uw verzekeringen, voor statistische analyses of 
om te beoordelen of onze diensten geschikt zijn voor u. 
 
Uw gegevens worden ook gebruikt om toekomstige communicatie over onze producten en diensten te beheren. U kunt 
zich op elk gewenst moment afmelden voor dergelijke berichten. Dit doet u door een uitschrijfverzoek te sturen naar: 
info@balensverzekeringen.nl  
 
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, noch geven wij uw informatie door aan derden die niet verbonden zijn 
met de producten en diensten die wij aanbieden. Toegang tot uw gegevens wordt slechts gegeven binnen de Balens 
Group, aan geautoriseerde partners en aan geautoriseerde leveranciers zoals verzekeraars en alleen wanneer wij 
wettelijk verplicht of gerechtigd zijn dit te doen. 
 
Onze volledige privacyverklaring is hier beschikbaar. Als u meer informatie wenst omtrent de verwerking van uw 
persoonsgegevens en de wettelijke basis daarvan, of als u een exemplaar van onze Privacyverklaring wilt ontvangen, 
neem dan contact op met ons Nederlandse kantoor door een e-mail te sturen naar: info@balensverzekeringen.nl 
 

 

mailto:info@balensverzekeringen.nl
http://www.balensverzekeringen.nl/privacyverklaring.aspx
mailto:info@balensverzekeringen.nl


 

 
 

Premies per jaar  
 
 

 
Limiet 

 
Categorie 1 t/m 3 Categorie 4 

€ 1.000.000  € 99,- € 250,- 

€ 1.000.000* 
Inclusief persoonlijke 
ongevallen dekking 

 

€ 119,17 € 270,17 

 
Deze limieten gelden voor elke claim met een ongelimiteerd aantal claims per jaar. Juridische kosten van een claim zijn onbeperkt 

gedekt en maken geen deel uit van de limiet. 

De bovengenoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting en administratiekosten. 

*Eenmalige uitkering van €25.000 in het geval dat u als gevolg van een ongeval permanent arbeidsongeschikt raakt of komt 
te overlijden. Dit dekt u 24 uur per dag, ongeacht of u aan het werk bent of niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Betalingsinformatie 
 

WIJ STUREN U EEN FACTUUR OF BETALINGSLINK ZODRA WIJ UW AANVRAAG VERWERKT HEBBEN 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aanvraagformulier aansprakelijkheidspakket 

Heer / Mevrouw 

Voorletters:   
Achternaam:       E-mailadres: 
 
Handelsnaam (indien van toepassing): 
 
Adres:         Telefoonnummer:  

Postcode en woonplaats:  
     
Vermeld hier kort de therapieën die u in uw praktijk en/of voor welke therapieën u in opleiding bent. Wij 
vermelden op uw polis in principe de namen van de opleidingen die u gevolgd heeft, maar hier kan in 
overleg eventueel van afgeweken worden.  
 
 

 
 
 
 

 



 
Verklaring 

*Ik kan bevestigen dat:  
 

 Ik alle voorwaarden en polisdekkingen heb gelezen en begrepen. 

 Ik in het bezit ben van professionele kwalificaties in de bovengenoemde therapieën en dat ik begrijp 
dat indien, in geval van een claim, ik geen bewijs kan overleggen van mijn kwalificatie(s), de 
verzekering mij niet schadeloos zal stellen. 

 Ik geregistreerd ben bij ICR Coach Register  

 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 beroepsverzekering ooit heeft opgezegd, afgewezen of 
geweigerd te verlengen of onder bijzondere voorwaarden heeft geaccepteerd. 

 Ik niet, onder de huidige of enige vorige handelsnaam, veroordeeld ben voor een strafrechtelijk 
vervolgd vergrijp, anders dan in verband met voertuigen, en er geen vervolging loopt. 

 Mijn inkomsten uit verzekerde activiteiten de € 100.000 per jaar niet zullen overschrijden. 

 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:_________________________________   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 samen met kopieën, foto’s of scans van uw diploma’s terug naar: 
info@balensverzekeringen.nl  

of stuur naar ons adres in Amsterdam 

“Experts who care” 
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