De Vrijwilligersverzekering
Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71
Verzekering
De Vrijwilligersverzekeringspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de
gemeenten Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest en Zoeterwoude.
Verzekerden
Vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers.
Definitie vrijwilliger: is de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: vrijwillige politie en vrijwillige brandweer.
Definitie maatschappelijke stagiaires: degenen die een stage verricht vanuit het voortgezet
onderwijs (uitsluitend vmbo, havo en vwo).

Definitie mantelzorgers: 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
chronische zieke of gehandicapte zonder loonbetaling.

Onkosten vergoeding
De door de belastingdienst goedgekeurde onkostenvergoeding van maximaal € 150,00 per maand
met maximum van € 1.500,00 per jaar is geoorloofd en wordt dus niet gezien als loonbetaling.
Leeftijdgrens
Er is geen sprake van een leeftijdgrens.
Registratie
Registratie bij een deelnemende organisatie is niet nodig.
Secundaire dekking
Deze verzekering is alleen van toepassing voor zover de schade niet is gedekt door een andere
verzekering al dan niet van oudere datum.

Dekkingsgebied
Europa
Eigen risico
Nihil
Wat is verzekerd?
Aansprakelijkheid vrijwilligers
Verzekerd bedrag:
• € 2.500.000, - per aanspraak, beperkt tot € 5.000.000, - per verzekeringsjaar m.b.t.
vrijwilligerswerk (ook voor vrijwilligers ten opzichte van elkaar)
• € 12.500, - voor schade aan zaken die men onder zich heeft
• Niet verzekerd is:
- schade veroorzaakt of ontstaan door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken
- schade door werkzaamheden met open vuur en classificeren
Ongevallen en persoonlijke eigendommen vrijwilligers
• Verzekerd bedrag € 12.500, - bij overlijden en € 25.000, - bij blijvende algehele invaliditeit
• € 1.000, - geneeskundige kosten per gebeurtenis
• € 5.000, - psychische hulpverlening (traumadekking)
• € 5.000, - persoonlijke eigendommen na geconstateerd letsel als gevolg van een ongeval
• 30 uur acute huishoudelijke hulp (max. € 1.000, -)
• Voor de volgende kostbaarheden als maximum per gebeurtenis:
• € 1.500, - computerapparatuur
• € 750, - fiets
• € 250, - horloges
• € 500, - beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/contactlenzen, sieraden of kunstmatige
gebitselementen
• De inzittenden van het voertuig van de vrijwilliger zijn meeverzekerd
Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers samen per gebeurtenis is € 2.500.000, Aansprakelijkheid bedrijven (vrijwilligersorganisaties)
• Verzekerd bedrag € 2.500.000, - per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000, - per
verzekeringsjaar
• € 10.000, - voor schade aan roerende zaken die men onder zich heeft
• € 100.000, - voor schades aan onroerende zaken die men onder zich heeft
• Niet verzekerd is:
schade veroorzaakt of ontstaan door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken
schade door werkzaamheden met open vuur en classificeren
Bestuurdersaansprakelijkheid (vrijwillige bestuurders en toezichthouders)
• Verzekerd bedrag: € 500.000, - per aanspraak per organisatie en € 1.000.000, - per
verzekeringsjaar
• Verzekerd bedrag maximaal per gemeente per jaar
€ 5.000.000, -

•

Sublimiteit Boetes

€ 150.000, -

Verkeersaansprakelijkheid (vrijwilligers die gebruik maken van hun eigen auto)
• Verzekerd bedrag: € 1.250.000, - per gebeurtenis
- indien het betrokken voertuig niet all-risks is verzekerd, wordt de schade vergoed
- indien het voertuig j all-risk is verzekerd: het eigen risico en het verlies van de bonus korting
voor 3 jaar.
- letselschade die de verzekerde bij een ongeval in het verkeer oploopt.
De Rechtsbijstand
• Verzekerd bedrag: € 35.000, - per aanspraak voor extern gemaakte kosten intern gemaakte
kosten zijn onbeperkt verzekerd.
• Minimumbelang: € 225, - .
• Uitgesloten: schade aan motorrijtuigen en aan vaartuigen van de vrijwilliger.
• Dekkingsgebied: Nederland, België of Duitsland mits de rechter van één van die landen
bevoegd is .
Bij schade stuurt u het schadeformulier (te vinden op de website van de gemeente) digitaal in met
behulp van uw DigiD. Indien u het formulier niet digitaal invult, maar uitprint en vervolgens invult,
dan kunt dit ingevulde formulier opsturen naar het postadres van de gemeente, te vinden op de
gemeentelijke website.
De gemeente stuurt het formulier op haar beurt door naar Servicepunt71, service-eenheid Juridische
Zaken.
De aansprakelijkstelling wordt bij Servicepunt71 ingeboekt en het schade aangifte formulier wordt
doorgeleid naar Meeὺs, met het verzoek de claim verder af te handelen en Servicepunt71 op de
hoogte te houden over de afwikkeling van de schade. U krijgt van Servicepunt71 bericht over de
verdere afhandeling van uw schade.

Contact
Vragen kunt u het beste via de mail sturen, waarna u schriftelijk een reactie zult ontvangen. Uw
vragen en het aanmelden van schade kunt u richten aan A&V@servicepunt71.nl

