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De Vrijwilligerspolis 2020

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

1. Collectieve Ongevallenverzekering voor
Vrijwilligers

vrijwilligersnet

Nederland

Verzekerden
• Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt
mede verstaan hij/zij die zonder loonbetaling mantelzorg verricht en/of maatschappelijke stages vervult.

• In het geval een verzekerde vrijwilliger een auto bestuurt, is er onder de rubriek Collectieve
Ongevallenverzekering tevens dekking voor de inzittenden van de auto die de vrijwilliger bestuurt. Het
maximum aantal zitplaatsen is zeven (inclusief bestuurder).
• Verder volgens voorwaarden.
Dekkingsgebied
Europa
1A. Collectieve ongevallenverzekering
Verzekerde bedragen
Overlijdensdekking per aanspraak
Invaliditeitsdekking per aanspraak
Geneeskundige kosten maximaal per aanspraak

€
€
€

12.500,25.000,1.000,-

Verzekerd bedrag Psychische hulpverlening naar aanleiding
van molest en/of trauma
€
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak

5.000,-

Verzekerd bedrag Acute Huishoudelijke hulp
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak
(maximaal 30 uur)

€

1.000,-

1B. Persoonlijke eigendommen
Verzekerde bedragen
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak

€

5.000,-

Kostbare eigendommen (maximaal)
Beeld- en geluidsapparatuur
Computerapparatuur
Sieraden
Horloge
(Zonne)bril/contactlenzen
Kunstmatige gebitselementen
Fiets

€
€
€
€
€
€
€

500,1.500,500,250,500,500,760,-

Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak voor de rubriek
collectieve ongevallen, psychische hulpverlening,
acute huishoudelijke hulp en persoonlijke eigendommen
€ 2.500.000,Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Vrijwilligerspolis 2020

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

2. Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

vrijwilligersnet
Nederland

Verzekerden
• Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt
mede verstaan hij/zij die zonder loonbetaling mantelzorg verricht en/of maatschappelijke stages vervult

• Verder volgens voorwaarden
Dekkingsgebied
Europa
Verzekerde bedragen
€ 2.500.000,00 per aanspraak.

Verzekerde bedragen
Voor schade aan roerende zaken onder opzicht
Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar
Voor schade aan onroerende zaken onder opzicht
Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar
Maximum verzekerd bedrag per aanspraak
Maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar

€
2.500,€
25.000,€
10.000,€ 100.000,€ 2.500.000,€ 5.000.000,-

Clausules
Vrijwilligers ten opzichte van elkaar
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de vrijwilligers bij het verrichten van hun activiteiten ten
opzichte van elkaar.
Opzicht (aansprakelijkheid)
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die het gevolg is van enig
handelen of nalaten gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem die (on) roerende zaken om enige
reden onder zich heeft.

Uitsluitingen (aansprakelijkheid)
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door:
• Diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
• Werkzaamheden met open vuur en classificeren;
Voorrisico (aansprakelijkheid)
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden voor 01-01-2020.
Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Vrijwilligerspolis 2020

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

3. Aansprakelijkheidsverzekering voor
Verenigingen en vrijwilligersorganisaties

vrijwilligersnet
Nederland

Verzekerden
• De organisaties die bij verzekeringnemer bekend zijn als vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties
zijn organisaties die zich bezighouden met de coördinatie en uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden in
de ruimste zin van het woord.
• Deze aansprakelijkheid biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband
houdt met vrijwilligerswerk.
• Verder volgens voorwaarden
Dekkingsgebied
Europa
Verzekerde bedragen
€ 2.500.000,- per aanspraak.
Clausules
Opzicht (aansprakelijkheid)
Verzekerde bedragen
Voor schade aan roerende zaken onder opzicht
Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar
Voor schade aan onroerende zaken onder opzicht
Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar
Maximum verzekerd bedrag per aanspraak
Maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar

€
2.500,€
25.000,€
10.000,€ 100.000,€ 2.500.000,€ 5.000.000,-

Opzicht (aansprakelijkheid)
Deze verzekering dekt mede de aansprakelijkheid voor schade aan (on)roerende zaken die het gevolg is van enig
handelen of nalaten gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem die (on) roerende zaken om enige reden
onder zich heeft.

Uitsluitingen (aansprakelijkheid)
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of ontstaan door:
• Diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
• Werkzaamheden met open vuur en classificeren.
Voorrisico (aansprakelijkheid)
Uitgesloten zijn aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft
plaatsgevonden voor 01-01-2020.
Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Vrijwilligerspolis 2020

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

vrijwilligersnet
Nederland

Verzekerden
Alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van alle organisaties die actief zijn als
vrijwilligersorganisaties in een gemeente.
De organisatie is een instelling die zich inzet voor inwoners van een gemeente op allerlei gebied en
daarbij vrijwilligers inzet voor de uitvoering en wordt bestuurd door vrijwilligers.
Verzekerd zijn organisaties met een maximaal bedrag van € 500.000,- aan omzet/baten op de jaarbasis.
Dekkingsgebied
Europa
Verzekerde bedragen
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak per organisatie
Verzekerd bedrag maximaal per organisatie per jaar
Verzekerd bedrag maximaal per gemeente per jaar

€ 500.000,€ 1.000.000,€ 5.000.000,-

Voorwaarden
BusinessGuard Private D&O NL 2016

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

5. Schadeverzekering Verkeersdeelnemers

vrijwilligersnet
Nederland

Verzekerden
In aanvulling op artikel 60 van de toepasselijke polisvoorwaarden wordt als verzekerde beschouwd de
rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de vrijwilliger zijn of haar werkzaamheden verricht. Deze
verzekering biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk.
Verzekerd bedrag
Per gebeurtenis € 1.250.000,Dekkingsgebied
Europa
Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Vrijwilligerspolis 2020
Clausule
Tevens is gedekt de cascoschade veroorzaakt door een niet bekend motorvoertuig aan het voertuig gedurende
de tijd dat het voertuig geparkeerd staat voor de volgende vrijwilligerswerkzaamheden:
-ophalen passagier
-wegbrengen passagier
-bezorgen van goederen
-verzorgen van adviezen.

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

6. rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

vrijwilligersnet
Nederland

Verzekerden
Verzekerden zijn vrijwilligers die in organisatorisch verband geheel en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten
voor een maatschappelijke organisatie in de verzekerde gemeente. Hierbij word aangetekend dat zijn
meeverzekerd de inwoners in de verzekerde gemeente die in het kader van de participatiewet 2015 (vrijwilligers)
werkzaamheden dienen te verrichten ten behoeve van behoud van het recht op enige uitkering.
Uitgesloten zijn vrijwilligers bij brandweer en politie.
Verzekerd bedrag
Zie polisvoorwaarden
Dekkingsgebied
Nederland
Voorwaarden:
Arag rechtsbijstand voor vrijwilligers 2015

Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

Algemene Clausules

vrijwilligersnet
nederland

Clausule 1
De premie is per inwoner verschuldigd ongeacht de duur waarvoor de verzekerde in het
betreffende verzekeringsjaar actief is geweest.
Ieder verzekeringsjaar zal de verzekeringnemer een opgave verstrekken van het aantal inwoners per 0101 van het lopende jaar. Daarna zal de premie voor de nieuwe verzekeringsperiode worden vastgesteld
op basis van het aantal inwoners dat is opgegeven.
Clausule 2
Voor zover er sprake mocht zijn van tegenstrijdigheden in de tekst van de van toepassing verklaarde
voorwaarden gelden de volgende voorrangsregels:
• clausules gaan voor verzekeringsvoorwaarden
• aanvullende verzekeringsvoorwaarden gaan voor verzekeringsvoorwaarden en clausules
Clausule 3
Rubriek 4 Bestuurdersaansprakelijkheid en Rubriek 6 Rechtsbijstand dekking. Als een vrijwilligers onverhoopt
letsel oploopt, dan kan dat alleen onder Rubriek 1 Ongevallenverzekering voor vrijwilligers worden geclaimd.

Clausule 4
Deze verzekering kent geen dekking voor gebeurtenissen waarvan de oorzaak en/of ontstane schade
voor de ingangsdatum van deze polis ligt.
Clausule 5
Mantelzorg is meeverzekerd. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een
hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt aangeboden aan een
hulpbehoevende chronisch zieke/gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers zijn
onder de vrijwilligerspolis verzekert als deze geregistreerd/ bekend zijn bij het gemeentelijke steunpunt
mantelzorg.
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