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Domino-pakket - toelichting
Aansprakelijkheidsverzekering
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve verzekering van Schoolverzekering.nl bij Reaal, in volmacht geplaatst bij
Meeus, en de daarbij behorende polisvoorwaarden en clausules.
Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Verzekeringsvoorwaarden
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Onderwijs, AVB A-2016
• Bijzondere voorwaarden als vermeld in de op het polisblad vermelde clausules.
Deze Verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website: www.schoolverzekering.nl
3. Verzekerden
• het schoolbestuur;
• de individuele bestuurs- en directieleden;
• de personeelsleden, incl. onderwijsondersteunend personeel en stagiaires van andere scholen,
• gasten en bezoekers;
• vrijwilligers en ouderparticipanten die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer
verbandhoudende activiteiten deelnemen;
• verkeersregelaars en -brigadiers mits zij exclusief voor de verzekerde school optreden;
• de leerlingen tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband (stage indien meeverzekerd).
4. Dekking
Verzekerd is de (wettelijke) aansprakelijkheid voor materiële en letselschade die binnen de looptijd van de verzekering zijn
ontstaan of veroorzaakt en bij de verzekeraar zijn gemeld. Inclusief de kosten van verweer en bereddingskosten.
In een aantal gevallen biedt deze verzekering een secundaire en of excedent dekking indien een primaire dekking niet
aanwezig is of (voldoende) gebruikt kan worden.
Zaken onder opzicht, in bewaarneming en beheer zijn voor beperkte bedragen en onder strikte voorwaarden verzekerd.
Met betrekking tot de vóór-, tussen- en naschoolse kinderopvang biedt de verzekering voor de aansprakelijkheid van de
school, c.q. schoolbestuur, uitsluitend dekking als die kinderopvang door of onder volledige verantwoordelijkheid van de
school exclusief voor de eigen leerlingen wordt georganiseerd en op een professionele wijze wordt uitgevoerd.
Meeverzekerd is, onder strikte voorwaarden, de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voortvloeiend uit het verlenen
en uitvoeren van zorgtaken met een verpleegkundig karakter. Zie: de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(BIG) zoals beschreven in het Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen scholen die wordt verstrekt door de
GGD en Clausule M6222 Medische Handelingen en Medicijntoediening Onderwijs.
Niet meeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met of het gevolg is van o.a.:
• opzet, seksuele gedragingen, vermogensdelicten;
• motorrijtuigen, asbest of asbesthoudende zaken;
• een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig door of namens de overheid gegeven voorschrift ter zake
• van o.a. arbeidsomstandigheden, veiligheidsaspecten of re-integratie;
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en maatregelen die van overheidswege zijn
voorgeschreven;
• voor het gebruik van machines, gereedschappen en/of het gebruik en de verwerking van gezondheidsbedreigende
• stoffen;
• aanspraken tussen de onderwijsinstelling en daaraan gelieerde ouderraden, medezeggenschapsraden en
boekenfondsen onderling ingesteld.
5. Verzekerde bedragen
• maximaal € 2.500.000 per aanspraak met een maximum van € 5.000.000 per verzekeringsjaar voor materiële;
en/of letselschade van derden;
• maximaal € 500.000 per aanspraak in geval van brand/ontploffing;
• maximaal € 250.000 per gebeurtenis met een maximum van € 500.000 per verzekeringsjaar voor letselschade van
bezoekers, ongeacht schuld van een verzekerde;
• maximaal € 25.000 per aanspraak met een maximum van € 100.000 per verzekeringsjaar voor schade aan zaken
onder opzicht (ook bij stage);
• maximaal € 12.500 per aanspraak voor schade aan zaken van leerlingen/studenten die (iemand namens) de school in
bewaring/beheer had en/of waarover hij/zij toezicht hield.
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6. Eigen risico
€ 250 per aanspraak voor zaakschade;
€ 250 per aanspraak voor schade aan zaken onder opzicht en schade aan gasten en bezoekers;
€ 500 per aanspraak voor schade aan zaken onder opzicht bij stage
€ 1.000 per aanspraak voor letselschade.
7. Premie
De premie is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Bovendien is de
verzekeraar bevoegd de tarieven jaarlijks aan te passen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex voor
alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De premie is onlosmakelijk verbonden aan het service
abonnement van Schoolverzekering.nl.
AANVULLENDE DEKKINGEN
8. Stages
Indien en voor zover niet elders verzekerd en als zodanig aangemeld, is binnen Nederland de aansprakelijkheid van de
stagiair(e)s verzekerd tijdens hun activiteiten.
Stages in het buitenland kunnen in overleg meeverzekerd worden.
Voor de stage dekking geldt een premietoeslag en is per geval voor rekening van de stagiair(e) een eigen risico van
€ 500 van toepassing.
Onder stagiairs wordt verstaan: de leerlingen, die gedurende de opleiding voor het opdoen van praktijkervaring te werk
worden gesteld bij inrichtingen, instellingen of onder autoriteit resp. met goedkeuring van de directie van school. Deze
dekking is voor de praktijkstage alleen geldig indien en voor zover daar een stageovereenkomst aan ten
grondslag ligt.
De van uit de Overheid verplichte Maatschappelijke Stages vallen automatisch onder de dekking van de verzekering en
hoeven niet specifiek te worden gemeld.
Dekking / Verzekerde bedragen stages:
In afwijking van hetgeen daaromtrent in de polisvoorwaarden is bepaald, is tot een maximum van € 25.000 per
aanspraak en maximaal € 100.000 per verzekeringsjaar meeverzekerd :
•

het risico van schade aan zaken, anders dan motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen, die toebehoren aan resp. onder
beheer zijn van praktijkadressen, waar stagiairs werkzaam zijn, mits toegebracht door een stagiair en voor zover deze
schade verband houdt met zijn praktijkwerkzaamheden;

•

schade aan zaken van het praktijkadres en/of zaken van derden welke zich bevinden op het stageadres, toegebracht
met een motorrijtuig dat toebehoort of in gebruik is bij het praktijkadres, mits de schade werd toegebracht door een
practicant gedurende zijn tewerkstelling en voor zover de schade verband houdt met de praktijkwerkzaamheden én de
betreffende stagiair in het bezit is van een geldig rijbewijs of zogenaamd trekker-rijbewijs.

In dat geval is bovendien maximaal € 12.500 meeverzekerd voor schade die door de stagiair(e) tijdens zijn/haar
werkzaamheden wordt toegebracht aan vorkheftrucks en andere zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij, resp. ter
behandeling of om welke reden dan ook onder beheer zijn van het bedrijf, waar de stagiair(e) werkzaam is.
Behalve de dekking voor vorkheftrucks is schade aan motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen van deze extra dekking
uitgesloten.
Voor schade aan motorrijtuigen bij stages bij garage- en/of carrosseriebedrijven is de dekking echter wel van toepassing,
indien het stagebedrijf kan aantonen, dat een garageverzekering gesloten was voor schade die door de stagiair(e) tijdens
zijn/haar werkzaamheden wordt toegebracht. Indien, als gevolg van een dergelijke schade, aantoonbaar, verlies van noclaimkorting op de premie van de garagepolis van het stagebedrijf optreedt, dan wordt dit verlies van no-claimkorting over
een jaar, indien en voor zover dit verlies aan een stagiair(e) toegerekend kan worden, vergoed tot maximaal het
verzekerde bedrag van € 12.500.
Ook is bij een land- en/of tuinbouwbedrijf schade verzekerd die door een stagiair(e) tijdens het uitvoeren van diens/haar
werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij resp. ter behandeling of om welke
reden dan ook onder beheer zijn van dat land- en/of tuinbouwbedrijf, waaronder trekkers, zelfrijdend landbouwmaterieel
met aangekoppelde aanhangwagens of werktuigen, wordt vergoed tot maximaal € 12.500.
9. Gelieerde rechtspersonen
De aansprakelijkheid van niet-natuurlijke rechtspersonen die aan de school zijn gelieerd, zoals stichtingen/verenigingen
voor ouderraad of boekenfonds, kunnen worden meeverzekerd.
10. WEGAS
Voor de werkgeversaansprakelijkheid voor schade van bestuurders van motorrijtuigen tijdens dienstreizen dient een
afzonderlijke aanvullende verzekering te worden afgesloten.
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