Domino-pakket - toelichting
WEGAM/WEGAS
1. Algemeen
Deze toelichting is gebaseerd op de collectieve verzekering van Schoolverzekering.nl bij Hienfeld Assuradeuren, onder
polisnummer 76534, en de daarbij behorende polisvoorwaarden en clausulebladen.
Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Verzekeringsvoorwaarden
• Algemene Voorwaarden Wegas 2016
Deze Verzekeringsvoorwaarden vindt u op onze website: www.schoolverzekering.nl

3. Verzekeringnemer
Uitsluitend het stichting- en schoolbestuur (bevoegd gezag/werkgever) kan als verzekeringnemer optreden.
4. Verzekerden
• de werknemer(s) die een arbeidsovereenkomst met de verzekeringnemer hebben en voorkomen in diens
loonadministratie;
• uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiaires en gedetacheerden die werkzaamheden verrichten voor de
verzekeringnemer;
• de individuele bestuurs- en directieleden;
• vrijwilligers en ouderparticipanten die aan schoolse dan wel buitenschoolse, met de school min of meer verband
houdende, activiteiten deelnemen;
• een zzp’er, zolang deze werkzaamheden uitvoert in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van verzekeringnemer.
5. Verzekerd bedrag
• € 2.500.000 maximaal per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen;
• € 5.000.000 maximaal per verzekeringsjaar.
6. Eigen risico
€ 500 bij casco schades aan motorrijtuigen.
7. Dekking
De verzekering dekt, wereldwijd, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van
werkgever:
• voor schade die zijn werknemers kunnen lijden doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval
betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen op grond van artikel 7:611 BW en 6.248 BW;
• Als werknemer door een gedekte gebeurtenis schade lijdt, wordt de schade waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk
is, vergoed op basis van Afdeling 10 van Titel 1 van Boek 6 BW;
• verkeersdeelname d.m.v. openbaar vervoer, fiets of voetganger en dergelijke.
8. Gebeurtenis
Een ongeval, waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk is op basis van artikel 7:611 (goed werkgeverschap) en/of 6:248
BW (redelijkheid en billijkheid) en dat de werknemer is overkomen tijdens:
• deelname aan het verkeer op de openbare weg in opdracht van of in het kader van zijn werkzaamheden voor
verzekeringnemer;
• woon-/werkverkeer, anders dan de normale gang naar de dagelijkse locatie;
• het deelnemen aan een door verzekeringnemer georganiseerde activiteit/festiviteit (zoals een bedrijfsuitje) of;
• het deelnemen aan een activiteit (zoals een congres) in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden voor
verzekeringnemer.
Let op: hieronder vallen geen (beroepsmatige) dagelijkse werkzaamheden die de werknemer verricht in opdracht van
verzekeringnemer.
9. Premie
De premie voor deze verzekering wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal verzekerde werknemers en vrijwilligers
en (bedrijfs-)auto’s die eigendom zijn van of geleased door het schoolbestuur en bestuurders die tijdens werktijd meer dan
5.000 kilometer afleggen.
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