
De Vrijwilligerspolis
'Uw vrijwilligers goed verzekerd!'

Zijn uw vrijwilligers goed verzekerd?

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed-
verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het
vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Om deze
risico's af te dekken voert Vrijwilligersnet Neder-
land de Vrijwilligerspolis. Vrijwilligersorganisaties
zijn middels deze collectieve verzekering met
hun vrijwilligers verzekerd, tegen de risico's
waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uit-
voeren van vrijwilligerswerk. De polis geldt alleen
voor de vrijwilligers die voor u werken. Deelne-
mers en bezoekers van uw activiteiten zijn niet
via deze polis verzekerd. De Vrijwilligerspolis is
gratis. De kosten worden gedragen door de ge-
meente.

Uit welke verzekeringen bestaat de
Vrijwilligerspolis?

De Vrijwilligerspolis kent zes verzekeringen:

1. Ongevallenverzekeringvoorvrijwilligers.
( incl usief ongevallen-inzittenden)

2 Aansprakelijkheidsverzekering voor
de organisatie en voor de vrijwilligers

3. Aansprakelijkheidsverzekering voor de
vrijwilligers

4. Schadeverzekeringverkeersdeelnemers.
5. Bestuurders aansprakelijkheid verzeke

flng
6. Rechtsbijstandverzekering

1. Tegen welke risico's zijn vrijwilligers
verzekerd met de ongevallen verzekering?

De verzekering voorziet in een schadevergoe-
ding aan een vrijwilliger (of diens nabestaanden
ingeval van overlijden) ten gevolge van een on-
geval. Deze schadevergoeding is niet afhankelijk
van de vraag wie aansprakelijk is voor het onge-
val.

Vezekerde bed ragen Ongevallen
Bij overlijden € 12.500,--
Bij invaliditeit € 25.000,--
Eigen risico ; nihil

En de persoonlijke eigendommen van de
vrijwi!!igers?

Er is dekking voor zaakschade aan persoonlijke
eigendommen van vrijwilligers na een ongeval.
Het verzekerd bedrag is € 5.000,--.

2/3. Tegen welke risico's zijn vrijwilligers en
hun organisaties verzekerd met de
aa ns p ra kel ij kheidsverze ke ri ng ?

Deze verzekering dekt de wettelijke aansprake-
lijkheid voor schade die is ontstaan aan zaken
van derden. (uitzondering: (motor) voer-vaar-
vliegtuigen ) De verzekering dekt tegelijkertijd de
aansprakel ij kheid voor personenschade.

De aa nspra kel ij kheid v a n de v rijwil I igersorga n isa-
ties zelf is eveneens verzekerd. Onder de aan-
sprakelijkheidsverzekering valt niet de schade
aan eigendommen van de organisatie en de
vrijwilligers zelf.

Verzekerd bed rag aansprakelij kheid.

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,-.
Er is geen eigen risico.

Opzichtschade

De aansprakelijkheid voor schade aan zaken
van anderen die een vrijwilligersorganisatie in
gebruik heeft, is eveneens verzekerd.

Verzekerd bed rag Opzichtschade

Het verzekerd bedrag voor roerende zaken is
maximaal € 10.000,-- en voor onroerende zaken
€ 2s.000,--.



4. Welk risico dekt de schadeverzekering
Verkeercdeelnemerc ( Wegas Plus )?

Deze verzekering geeft recht op vergoeding van
schade die werknemers / vrijwilligers van de
organisatie lijden als gevolg van een ongeval
tijdens deelname aan het verkeer.

Verzekerd bedrag:
Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,-
Er is geen eigen risico

5. Welke risico dekt de Bestuurderc
aanspra kel ij kheid verzekeri ng ?

Dit is een afdekking van de privé aansprakelijk-
heid van bestuurders bij een financiele schade
van "derden" waarvoor het bestuur/bestuurslid
aansprakel ij k wordt gesteld.

Verzekerd bedrag € 500.000,-- per aanspraak. Er
is geen eigen risico.

6. Rechtsbijstanddekking
Vrijwilligers en organisaties zijn verzekerd van
adequate bijstand in straf / civiele zaken en bij
verhaalszaken welke verband houden met het
vrijwilligerswerk.

Vezekerde bedragen:
StraÍzaken € 40.000,-- maximaa\ Civie\e za-
ken/verhaalsbijstand; geen maximum Er is geen
ergen nsrco.

Wat moet u doen bij schade?

Na een ongeval/schade dient u dit zo snel moge-
lijk aan Vrijwilligersnet Nederland te laten weten.
Op de website vindt u een schade-
aangifteformulier. Hierop kunt u alle belangrijke
feiten en omstandigheden invullen. Door een
schade of een ongeval zo snel mogelijk brl Vrij-
willigersnet Nederland te melden, voorkomt u
problemen achteraf.

De Vrijwilligercpolis betreft een aanvullende
verzekering welke alleen geldt als er niet op een
andere manier in risicodekking is voorzien

Waar kunt u zich voor de Vrijwilligerspolis
aanmelden ?

Registratie of aanmelding voor de Vrijwilligers-
polis is niet meer nodig. Alle vrijwilligers en alle
vrijwilligers organisaties in de gemeente zijn au-
tomatisch onder deVrijwi I ligercpo lis verzekerd.

Vrijwi ll igersnet Nederland
Telefoon :040- 219.34.00
Buiten kantoortijden : 06 - 20.880.957

( bij calamiteiten )
Fax: 040 -2220678
Email : info@vrijwilligersnetnederland.nl
Website:

De Vrijwilligerspolis wordt aangeboden door

Vr ij wi I I i ge r s net N e derl and.

Vrijwilligersnet |r{ederland is het kanaal tussen de

verzekeraar en gemeenten. De dekkingen van de Vríi-

willigerspolis zijn ondergebracht bii verzekerings'

maatschappijen AIG te Rotterdam en ARAC in Leus-

den.

Notabene:

Onder de aansprakelijkheid dekking van de Vriiwil-

ligerspolis is niet verzekerd: diefstal ,vermissing en

verdwijning van zaken/goederen en geld; schade door

we er s omst andighe den; s chade aan eigendommen \ an

de verzekerde organisatie zelf; schade aan eigen-

dommen van de vrijwilligers.

Ook voor aanmelding voor de apqrte Casco Object
dekking bij evenementen kunt u contact opnemen met

Vr ij w i I I i ger s net l'./ e d e r I a nd.

Deze brochure is een korte uitleg van de verzekerin-
gen. Enkel aan de polisvoorwaarden kunnen rechlen
worden ontleend. De polisvoorwaarden zijn op re

vragen bij Vrij'ntilligersnet Nederland en staan op de

website.

Deze brochure vervangt alle voorgaande versies en

geldt vanaf l-1-201 versie l, l{ietnue Stijl.



Van: VrijwittigerspuntEindhoven
postadres

tetefoon
buiten kantoortijden:
e-maiI
website

Betreft: Nieuwsbrief.

Wijzigingen in de Vrijwittigerspotis van gemeente Waatwijk.

d4, v rQ v'À,,1,1*g w rrnL;*
Wouter Smith.
Postbus 2077

5600 CB EINDHOVEN

040 - 219.33.99
mobiel 06 - 20.880.957 ( bij catamiteiten )

Datum
Afzender

januari /februan 2014
Wouter Smith / Franqois van den Waardenburg

DE VRIJWILLIGERSPOLIS VAN GEMEENTE WAALWIJK IS GEWIJZIGD.

Voor de vrijwittigers vezekeringen btijft de gemeente aangestoten bij het cottectieve
verzekeri ngspakket van : de Vri jwi lli gerspolis.

Registratie niet meer nodig.
Registratie en aanmelding voor de Vrijwittigerspotis is vanaf nu hetemaal niet meer nodig. Wij hebben

geen namen van organisaties en contactpersonen meer nodig. Ook het aantal vrijwittigers is niet meer

van belang. Atte vrijwittigers organisaties en atte vrijwittigers in de gemeente zijn automatisch

verzekerd.

Wij zutten het huidige registratiebestand van verzekerde organisaties dan ook direct na deze maiting

vernietigen, dit in het kader van de privacy regets.

Verzekeringen
Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit verzekeringen tegen de risico's van

aanspraketij kheid en ongevaIten.

Naast de a[ eerder opgenomen dekking van de Bestuurders aansprakelijkheid is ook de

Rechtsbijstanddekking vanaf 'l -1 -2014 cottectief verzekerd.

De aanspraketijkheidsverzekering biedt dekking voor schade aan anderen / "derden" veroorzaakt door

bestuur en vrijwittigers tijdens werkzaamheden voor de organisatie. De ongevatten verzekering biedt

schadevergoeding aan vrijwittigers, na een ongeval overkomen tijdens werkzaamheden voor de

organisatie, inctusief het komen van en gaan naar activiteiten. Onder de Vrijwittigerspotis zijn
verzekerd: de organisatie zelf, de vrijwittigers van de organisatie, stagiaires in het kader van School

Maatsc ha ppetij ke Stages en verkeersregelaars.



Nieuwsbrief.
Vanaf 1-1-2014 geven wij jaartijks gratis een digitate Nieuwsbrief uit over de vrijwittigersverzekeringen.

MeestaI in de tweede hetft van het jaar omdat wij u dan kunnen informeren over eventuele

aanpassingen/wijzigingen voor het komend jaar. Ats u deze Nieuwsbrief wenst te ontvangen stuur dan

even een mail naar met in de onderwerpreget:
Abonnement gratis Nieuwsbrief .

Graag opgave van:
- De officiëte naam van uw organisatie
- De gemeente waar uw organisatie is gevestigd

- Het emailadres

Uw emaitadres wordt dan aan het databestand van de Nieuwsbrief toegevoegd.

Ook at was uw organisatie in het verleden bij ons aangemetd/geregistreerd, dan toch graag apart

aanmelden voor de gratis digitate Nieuwsbrief; wij vernietigen het oude registratiebestand na deze mai[.

Brochure de Vrijwilligerspolis per í -í -2O14.

Bijgaand treft u aan de nieuwe brochure van de Vrijwittigerspotis, zoats die getdt vanaf 1-í-2014. Atte

voorgaande versies zijn hiermee vervallen verklaard. Neem aub goede nota van de nieuwe brochure. De

Bestuurders aanspraketijkheid en Rechtsbijsthnd dekking zijn nu opgenomen in het pakket van de

Vrijwittigerspotis. De Ongevattendekking is gewijzigd; de casco dekking voor privé motorvoertuigen van

vrijwittigers is verva[[en en de verzekerde bedragen zijn gewijzigd'

Vri jwi lli gersnet Nederland

De werkzaamheden ten behoeve van de coltectieve verzekeringen, zoats informatievoorziening,

schademelding en het bijhouden van het schadevertoop, worden vanaf í -1-7014 door

Vrijwilligersnet Nederland uitgevoerd. Schademeldingen kunnen bij Vrijwilligersnet Nederland

digitaal via de website worden ingediend.

Vrijwittigersnet Nederland is het steunpunt voor vrijwittigers en vrijwittigersorganisaties van aangesloten
gemeenten.

Vrijwitligersnet Nederlond ondersteunt vrijwittigers en vrijwittigersorganisaties op het gebied van:

Financiële zaken
Advisering, ondersteuning bij boekhouding, subsidieaanvragen, budgetteringen en facititeiten.

Vri iwi [ieersverzekerine
V r i jw i I li ge r sne t Ne de r land voe rt de Vri jwi tti gers po [i s.

Met de voortzetting van de Vrijwittigerspotis door Vrijwiltigersnet Nederlond is de kwatitatieve en deskundige

advisering aan vrijwittigersorganisaties gewaarborgd, ook voor de [angere termijn.

' 'll



Tevens zijn we hiermee comptiant aan de regels die de AFM aan onze advisering en ondersteuning stett.
Vrijwiltigersnet Nederlond is eveneens de instantie waar rechtstreeks nadere informatie kan worden

ingewonnen over de Vrijwilligerspolis. lnformatie zoats bijvoorbeetd de nieuwe brochure,

potisvoorwaarden en het schadeformutier is te vinden op de website:

Ook voor de extra Casco-Object dekking bij evenementen kunt uVrijwilligersnet Nederland benaderen.

Vri jwi ltigerspu nt Eindhoven
postadres

tetefoon
buiten kantoortijden:
e-maiI
website

Vri jwi lligersnet Nederland

postadres

tetefoon
buiten kantoortijden:
e-mail
website
fax

Wouter Smith.
Postbus 2077

5600 CB EINDHOVEN

040 - 219.33.99
mobie[ 06 - 20.880.957 ( bij catamiteiten )

Frangois van den Waardenburg
Nicote Berkhout
Onze Lieve Vrouwedijk 25

5581 BN WAALRE

040 - 219.34.00
mobie[ 06 - 20.880.957 ( bij catamiteiten

040 - 2220678


