
  

  

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 hebben wij te bieden? 
 

 Balens is marktleider in ontwikkeling en verbetering van de redactie van polissen voor professionals in natuurlijke 
geneeskunde & welzijn. Onze polisformuleringen zijn de breedste die beschikbaar zijn op de markt en omvatten belangrijke 
kenmerken die niet altijd in andere verzekeringspakketten op de markt worden gevonden. Bijvoorbeeld, behalve kunstfouten, 
dekken wij beroepsaansprakelijkheid, wettelijke aansprakelijkheid/productaansprakelijkheid, schending van vertrouwelijkheid, 
beschuldigingen van inbreuk op intellectueel eigendom, beschuldigingen van aanranding of ontucht enz. tegen u. 

 
 De premies zijn zeer concurrerend, de dekking is zeer uitgebreid. 

 
 Ook hebben wij een individuele ongevallendekking beschikbaar en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 
 Alle soorten uitgebreide verzekeringsoplossingen voor therapeuten in complementaire geneeskunde & welzijn, medische 

hulpprofessionals, gezondheidsgerelateerde ondernemingen, organisaties, professionals in de schoonheidsverzorging en veel 
andere gezondheidsprofessionals op individuele basis of als deel van een pasklare blokplanregeling. 

 
 De Europese polissen worden zodanig opgesteld dat zij voldoen aan lokale wetgeving. Onze Europese cliënten krijgen service 

ter plaatse, waar nodig in de eigen taal. 

 
 Wij bieden meedenkende en deskundige hulp wanneer zich een schadegeval voordoet door gespecialiseerde tussenpersonen. 

Onze ervaring bij het helpen de last van uw schouders te nemen en bekwaam advies te geven om problemen te vermijden 
wanneer wij worden geïnformeerd over een mogelijke schadeclaim is ongeëvenaard. Deze aanpak is voor ons het 
belangrijkste kenmerk van onze service. Op het moment dat u het het hardst nodig hebt en wanneer u zich kwetsbaar voelt, 
zijn wij er om u te steunen. Onze benadering is in zoverre anders, dat wij u hierbij willen helpen zonder direct een advocaat in 
de arm te nemen en onze verzekeraars zullen niet alleen maar snel een claim uitbetalen om hun kosten te drukken, wat zo 
gemakkelijk kan gebeuren. Als therapeut wilt u dat uw versie van de zaak wordt bekeken. Uw reputatie en natuurlijk de 
reputatie van de behandeling, zou kunnen worden aangetast als gevolg van claims die uit gemakzucht te snel worden betaald. 

 
 Veel bekende en gerespecteerde organisaties maken gebruik van onze diensten. David Balen is adviseur voor professionele 

instellingen voor verzekerings- en praktijkbeheerkwesties, geeft les en schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen. 

 
 Complementaire / alternatieve geneeskunde: wij kunnen meer dan 4000 therapieën dekken van behandelingen met een laag 

risico zoals healing tot behandelingen met een hoger risico zoals acupunctuur / osteopathie / chiropraktijk / 
colonhydrotherapie enz. 



 
BALENS 

 Wat wordt gedekt? 
 

 Bedrijfs-, beroeps, en productaansprakelijkheid. 
 

 Tijdelijk werk in het buitenland is ook gedekt (met een aantal uitzonderingen voor de VS en Canada) 
 

 Er kunnen veel soorten activiteiten worden verzekerd, vanaf niet-invasieve tot meer invasieve types, evenals niet aan 
behandeling gerelateerde werkzaamheden en advies. 
 

 Productaansprakelijkheid = lichamelijk letsel aan enige persoon en/of zaakschade, voortkomend uit de verkoop of levering 
van geneesmiddelen. Omvat aansprakelijkheid voor letsel veroorzaakt door producten. Onbeperkte verkoop van producten 
aan uw cliënten en tot maximaal € 30.000 aan personen die geen cliënt zijn. 

 
 Schade en kosten van de aanvrager als gevolg van enige claim. 

 
 Kosten voor juridische bijstand en onkosten van een claim zijn onbeperkt gedekt en maken dus geen deel uit van de 

aansprakelijkheidslimiet. Er is tevens dekking voor tuchtrecht zaken (Wkkgz). 

 
 Verlies van documenten / verlies van reputatie. 

 
 Smaad & laster, inbreuk op vertrouwelijkheid, onbedoelde inbreuk op vertrouwelijkheid of privacy. 

 
 Onbedoelde inbreuk op auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

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

 
 Vrijwillig uitgevoerde noodhulp en eerste hulp. 

 
 Aansprakelijkheidslimiet van € 1.000.000 per claim en ongelimiteerd aantal claims per verzekeringsjaar. 

 
 Kosten van verdediging voor seksuele intimidatie, indien onschuldig. 

 
 Eigen risico van elke claim € 0. 

 
 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. 

 
 Optie voor een persoonlijke ongevallendekking die eenmalig een bedrag van € 25.000 uitkeert in het geval dat u als gevolg 

van een ongeval permanent arbeidsongeschiktheid raakt of komt te overlijden. 

 
 Flexibele verzekering om veranderingen in uw praktijk te dekken. 

 
 Polis voor meerdere therapieën – er kunnen meer dan 3500 verschillende therapieën worden opgenomen, de meeste 

zonder extra kosten. 

 
 



 
DIT IS EEN SELECTIE VAN DE THERAPIEEN DIE WIJ DEKKEN: 

Categorie 1 

Energie healing (non-contact) Reiki (inclusief dieren) 

Healing (inclusief bij dieren) Spirituele healing (non-contact) 

Reconnective healing Theta healing 
 

Categorie 2 

Acupressuur Kinesiologie 

Ademtherapie Kleurentherapie 

Alexander Techniek Kristaltherapie 

Allergietesten Kruidengeneeskunde 

Aromatherapie Kunstzinnige therapie 

Astrologie Lichaamsgerichte (psycho)therapie 

Aura-Soma Life Coach 

Ayurvedische massage Massage (inclusief bindweefselmassage) 

Bachbloesemtherapie Massage bij kanker 

Bewegingstherapie Meditatie 

Biodynamisch Lichaamswerk Medium 

Bio-energetische Therapie Mentorschap 

Bio-magnetische Therapie Metamorphic Technique 

Bioresonantie Mindfulness 

Bowen Techniek MNRI (Masgutova) 

Bush Remedies MNRI Core Specialist 

Celzouten Muziektherapie 

Chi Kung / Qi Gong Natuurgeneeskunde 

Cognitieve Therapie Neuro-Linguistic Programming (NLP) 

Counselling  On Site Massage 

Craniosacraal Therapie Orthomoleculaire therapie 

Dorn & Breuss Paranormale therapie 

Electro-acupressuur Pilates 

Emotional Freedom Technique (EFT) Polariteitstherapie 

Energetische Healing Pranayama (yoga ademtherapie) 

Energetische Therapie Primal Re-birth 

Energie Reading Psychic Reading 

Energy Balancing Psychologie 

Engelenkaarten Psychotherapie 

Engelentherapie Qi Gong 

Enneagram Quantum Touch 

Eye Movement Desensitisation Reprogramming (EMDR) Reflexologie 

Familieopstellingen Reflexzonetherapie 

Feldenkrais methode Regressietherapie 

Feng Shui Remedial Therapie en Remedial Massage 

Five Rhythms dansleraar Rolfing 

Gestalt therapie Shiatsu 

Handreflexologie Sjamanistische healing 

Haptonomie Stoelmassage 

Homeopathie Stress management 

Hot Stone Therapie Systemische Constellaties 

Human Givens Tai Chi (non-combat) 



Hypnobirthing  Touch For Health 

Hypnotherapie Touch of Matrix 

Indiase hoofdmassage Triggerpoint therapie 

Intuïtieve reading Voedings- en dieetadvies 

Iridologie Watsu 

Kindercoach Yogadocent 

Kinesio Taping Zijnsoriëntatie 
 

Categorie 3 

Aerobics  Hydrotherapie 

Aqua Detox Manicure en pedicure 

Aquatische fitness Medical Concept Taping 

ASYRA systeem Microdermabrasie 

Atlascorrectie Moxa / Cupping  

Ayurveda Myofasciale Release 

Babymassage instructeur Nagelverzorging inclusief kunstnagels 

Baby yoga Neuromusculaire therapie 

Balinese massage Oefentherapie 

Bio-magnetische therapie Ontharing 

Biomechanische therapie Ooracupunctuur 

Body Combat (non-contact) Skenar therapie 

Chinese kruidengeneeskunde Thai Yoga Massage 

Dansleraar Thaise massage 

Dry needling Tui Na (exclusief kruiden) 

Elektromagnetische acupunctuur Ultra Sound therapie 

Elektrische epilatie  Waxen / Epileren 

Fitness training Wenkbrauw kleuren / modelleren 

Guasha Wimpers kleuren  

Hopi oorkaarsen Zwangerschapsoefeningen 
 

Categorie 4 

Manuele therapie / manuele therapie bij dieren Micro Needling / Derma Roll 

Chiropractie Osteopathie 

Colonhydrotherapie Fysiotherapie / Fysiotherapie bij dieren 

Paardentherapieën   
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Jaarlijkse premies 
(Gaarne een cirkel om de gewenste dekking/premie) 

 
Limiet 

 

Categorie 1 & 2  
 

Categorie 3 Categorie 4 

€1.000.000  €86,- 
 

€118,- €250,- 

€1.000.000 
Inclusief persoonlijk 

ongeval & overlijden** 

€99,- 

 
€134,- €265,- 

student of aspirant lid 

€1.000.000 
€45,- 

 
€62,- €130,- 

student of aspirant lid 
€1.000.000 

Inclusief persoonlijk 
ongeval & overlijden** 

€62,- 

 
€80,- €145,- 

 
 

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 

GEBRUIK DE ONDERSTAANDE BANKGEGEVENS ALS U PER BANKOVERSCHRIJVING WENST TE BETALEN.  
U KUNT OOK TELEFONISCH MET EEN CREDITCARD BETALEN VIA 0800 022 0932 (GRATIS NUMMER). 

ULSTER BANK, DUBLIN 6 
REKENINGNUMMER: 16507189 
SORT-CODE: 98 50 50 
IBAN Nr: IE80 ULSB 98505016507189 
BIC/SWIFT-CODE: ULSB IE 2D 

 

  Bridge House 
Portland Road 

MALVERN 
WORCS, WR14 2TA 

VERENIGD KONINKRIJK 
Tel.:  00 44 1684 – 580776 

 

 
BALENS 

 Klantenservice: Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC Amsterdam. 
Gratis Nederlands nummer: 0800 022 0932 

Hoofdkantoor:  Balens Ltd. Bridge House, Portland Road, Malvern, Worcs, United Kingdom, WR14 2TA 
Tel.:  00 44 1684 – 893006   Fax:  00 44 1684 – 891361 

Web:  www.balensverzekeringen.nl   E-mail:  info@balensverzekeringen.nl 

 

http://www.balensverzekeringen/


 

 
Aanvraagformulier aansprakelijkheidspakket 

 
Heer / Mevrouw 

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

Postcode en woonplaats:     NGS Lidmaatschapsnummer:  
 
Vermeld de aard van uw praktijk: 

 
(     ) Acupunctuur 
(     ) Acupressuur 
(     ) Allergietesten 
(     ) Aromatherapie 
(     ) Ayurveda 
(     ) Bachbloesemtherapie 
(     ) Bowen techniek 
(     ) Chi Kung 
(     ) Colonhydrotherapie 
(     ) Counselling 
(     ) Craniosacraal therapie 
(     ) Dry needling 
(     ) Energetische therapie 
(     ) Familieopstellingen 
(     ) Fitness training 
(     ) Fysiotherapie 
(     ) Guasha 
(     ) Healing (specificeer hieronder) 
(     ) Homeopathie 
(     ) Hypnotherapie 
(     ) Iridologie 
 

 
(     ) Kinesiologie 
(     ) Life Coach 
(     ) Massage (specificeer hieronder) 
(     ) MNRI (Masgutova) 
(     ) Natuurgeneeskunde 
(     ) NLP 
(     ) Osteopathie 
(     ) Pilates 
(     ) Psychotherapie 
(     ) Quantum Touch 
(     ) Reiki 
(     ) Reflexologie 
(     ) Schoonheidsbehandeling (specificeer hieronder) 
(     ) Shiatsu 
(     ) Sportmassage 
(     ) Stoelmassage 
(     ) Stress management 
(     ) Tai chi (non-combat) 
(     ) Triggerpoint therapie 
(     ) Voedings- en dieetadvies 
(     ) Yogadocent 

(     ) Anders, specificeer of vermeld:…..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 

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 volledig (student of aspirant) lid ben van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). 

 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 € 30.000 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 en kopieën van uw certificaten per 
e-mail: info@balensverzekeringen.nl  

post: Balens Ltd., Prins Hendrikkade 169-I, 1011 TC Amsterdam   
fax: 00 44 1684 891361 

“Experts who care” 
Opgericht in 1950, erkend en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. 

Lid van het Institute of Insurance Brokers 
Balens Ltd. handelend als Balens, ingeschreven in Engeland & Wales, Reg.Nr. 4931050 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61499692 
Versie september 2016 

mailto:info@balensverzekeringen.nl

