` Organisaties
g

Bij speeltuinverenigingen

`Vrijwilligers
` Gebruikers

(Jeugd)

` voor

de
speeltuin
onbetaald
werkt

Verdienen zij iets extra’s?

Vaak
k is speeltuin
l
aansprakelijk voor
schade die vrijwilliger
veroorzaakt
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in enig organisatorisch
verband, onbetaald en
onverplicht
li h
werkzaamheden
verricht voor anderen
en/of de samenleving
waarbij een
maatschappelijk
belang wordt gediend

Ook incidenteel

Als “werkgever” voor vrijwilligers,
voor schade die vrijwilliger veroorzaakt
in het “verkeer”, ook met de auto
En als eigenaar van speeltoestellen (onrechtmatige daad)
Niet:
geleverde producten
p
en diensten (contract),
(
),
- voor g
behalve zgn. kantinerisico (geleverde spijzen en dranken)
- voor slecht financieel beheer
- voor ingehuurd personeel

Door vrijwilligers

Vrijwilligers

schade

schade

veroorzaakte

Letsel

en letselgevolg

Zaakschade

En beschadiginggevolg

overkomen

Aansprakelijkheid van
organisatie
voor vrijwilligers:
Verzekeringsgebied Nederland,
Incl. incidentele grensoverschrijdende
activiteiten

Tot € 2,5 mln. per keer
en € 5 mln. per jaar
Bij motorvoertuigen € 1 mln.
Eigen risico € 100,- per keer

Niet verzekerd door
gemeente:
- (speel)toestellen /
gebouwen
(brand / opstal)
- rechtsbijstand
geschillen derden
(contracten
(
/
terrein)

Bij motorrijtuigen € 500 per keer

Secundaire dekking

Verzekerd door centraal beheer polis gemeente
Letselschade
9 Zaakschade, ook voor zaken onder “opzicht”
tot € 5000, per gebeurtenis
9 Niet object schade
9 Rechts- en proceskosten,
die hiermee verband houden

9

Tevens verzekerd
9

Zogenoemde

niet object schade
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Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders,
voor door derden gelden financieel nadeel

Aansprakelijkheid bestuursleden
¾ Alleen bij rechtspersonen met minder dan
, op
p balans
€ 500.000,¾ Geen persoonlijk voordeel
¾ Maximum € 500.000,- pj voor Geldermalsen
Aansprakelijkheid vrijwilliger
¾ Geen opzet / seksuele gedragingen
¾ Maximumbedrag als bij aansprakelijkheid
organisatie
i ti
¾ Secundaire dekking
 Uitsluiting onderlinge zaakschade
` Geen eigen risico

Verzekerde bedragen
Ongevallenverzekering
Behoefte
B h f acute huishoudelijke
h i h d lijk
hulp tot 20 uur (zorgverklaring)

Niet via gemeente
verzekerd:
ziekte kosten

Maximaal € 1.000,geneeskundige kosten
€ 12.500,- bij overlijden
€ 25.000,25 000 bij 80% of
meer invaliditeit of
arbeidsongeschiktheid

Bij minder dan 80% naar
rato volgens tabellen

Kapitaalsuitkering
optelbaar?

Vrijwilligers krijgen zaakschade
Verzekerd zijn persoonlijke
Eigendommen tot € 5000,
5000 - per
gebeurtenis
Bij plotselinge en onvoorziene beschadiging
vernietiging of
vermissing
Aansprakelijkheid van vrijwilligersorganisatie
voor letsel- en zaakschade bestuurders
motorvoertuigen kent geen maximum!

Maximum kostbaarheden:
PC apparatuur € 1.500,Fiets € 750,€ 500,- voor
+ geluidsapparatuur
+ bril / contactlenzen
+ kunstgebit
+ sierraden
€ 250,- voor horloges

Uitsluitingen:
Geld
G ld
Natuurlijke oorzaak
Meer dan 0,5 promille
alcohol
Vechtpartijen
Tenzij ter verdediging /
redding

Psychische hulp
naar aanleiding van molest
(traumadekking)

`

Voor:
- strafbaar feit in functie (zonder opzet)
- civiele aanspraken derden (wanprestatie)
- eigen aanspraken letsel en zaakschade

Tot € 2.500,- per gebeurtenis
Mis voorwaarden

Digitaal schade aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis
Verzekeringnemer

Contractnummer
Naam gemeente
Contactpersoon
Adres
Postcode en vestigingsplaats
E-mail
Telefoonnummer
(Post)bankrekeningnummer

Benadeelde

invullen door gemeente

280837
Geldermalsen
R. Bontan
Postbus 112
4190 CC

Rechts- en proceskosten tot € 40.000,per zaak voor verzekerden samen

Geldermalsen

r.bontan@geldermalsen.nl

Niet:
- besturen vervoermiddel zonder rijbewijs,
onder
invloed en deelname behendigheidsritten
- bij dekking andere verzekering

2 Verzekeringsvorm
Indien bekend graag aankruisen welke verzekering van toepassing is
Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers
Persoonlijke Eigendommenverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor
Rechtspersonen
Rechtsbijstandsverzekering voor Vrijwilligers

3 Schadebedrag in EUR - indien bekend -

0345-586730
BNG 28.50.02.678

Let op: U kunt de schade bij ons melden indien deze niet gedekt is
op een andere schadeverzekering
1 Contactgegevens benadeelde
invullen door benadeelde

4 Omschrijving gebeurtenis/schade of eventueel opgelopen letsel

Naam vrijwilliger/organisatie
Adres
Postcode en vestigingsplaats
E-mail
Telefoonnummer
(Post)bankrekeningnummer

Bijlage(n)
Sluit -indien mogelijk- bewijsstukken bij zoals foto’s of aansprakelijkstellingen

`

`

Zeg op: de huidige
aansprakelijkheidsverzekering
voor vervaldatum of wijziging premie
Beschouw andere verzekeringen voor
vrijwilligers als mooie extra’s,
in het bijzonder voor:
- ongevallen:
- persoonlijke eigendommen
- rechtsbijstand

`

`

Hef onduidelijkheid op over:
g aansprakelijkheid
p
j
zaakschade
- onderlinge
- optelbaarheid kapitaalsuitkering
ongevallen
Bezie bescherming vrijwilligers
met name rond
- agressie
- opvang (trauma’s)

`

`

`

Behoud eventuele verzekeringen
voor eigendommen speeltuin
Regel verzekering deelnemers (Jeugd)
bij evenementen
Gebruik reserves voor dekking eigen
risico’s

