Scouting Wilo

Overzicht verzekeringen
Als lid van Scouting Wilo is uw kind automatisch lid van Scouting Nederland. Een lid van
Scouting Nederland, en dus van Scouting Wilo, is daardoor automatisch verzekerd bij Aon
Nederland voor de volgende verzekeringen:
• Ongevallenverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
De ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering zijn secundair: in voorkomende
gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld op de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de veroorzaker(s).
ONGEVALLENVERZEKERING

Wat is verzekerd?
De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering in geval van overlijden, blijvende
invaliditeit en/of geneeskundige kosten ten gevolge van een ongeval. Een ongeval is een plotseling, van
buitenaf, onafhankelijk van de wil van verzekerde, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld
waardoor in een ogenblik letsel ontstaat, al of niet de dood ten gevolge hebbend, mits aard en plaats
van dit letsel geneeskundig zijn vast te stellen.
Wat is niet verzekerd?
Op de ongevallenverzekering kan geen beroep gedaan worden bij het komen en gaan naar het
clubgebouw of als er sprake is van gebruik van een motor of scooter, drugs of alcohol, bij opzet of bij
een misdrijf.
Schadeaangifteformulieren
Zorg er altijd voor dat de speltakleiding van uw kind op de hoogte is van de schadeaangifte.
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden op www.scoutingverzekeringen.nl. Voor afhandeling
van schade kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling van Meeùs Assurantiën B.V.
in Den Haag, via telefoonnummer 070-3028546.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Jeugdleden zijn verzekerd gedurende de tijd dat zij zich onder toezicht van de leiding bevinden en
tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar een scoutingactiviteit plaatsvindt.
Wat is verzekerd?
• Schade aan personen of goederen.
• Schade aan terreinen en gebouwen, alsmede de daarop/daarin zich bevindende goederen, die
Scouting Nederland of haar organen als tijdelijk verblijf in huur of gebruik heeft.
• Schade aan goederen, veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde deze goederen onder
zich had dan wel er werkzaamheden aan verrichtte (e.e.a. met uitzondering van brand of
ontploffing).
Wat is niet verzekerd?
• Schade door auto’s
• Schade aan eigen zaken (clubeigendommen)
• Schade door opzet
• Schade door afspraken, overeenkomsten
• Schade bij grote evenementen
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Schadeaangifteformulieren
Zorg er altijd voor dat de speltakleiding van uw kind op de hoogte is van de schadeaangifte.
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden op www.scoutingverzekeringen.nl. Voor afhandeling
van schade kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling Aon Nederland, via
telefoonnummer 070-302 85 46.
Scouterpolis
Voor Scouting Wilo geldt nog een aanvullende verzekering: de Scouterpolis (opstal- en
inventarisverzekering). Groepseigendommen en eigendommen van derden, die de groep tijdelijk onder
zich heeft en die niet elders verzekerd zijn, zijn verzekerd tijdens trekken en kamperen of op vaste
adressen. Glasschade wordt niet gedekt.

Voor vragen of opmerkingen over de verzekeringen die bij het lidmaatschap horen, kunt u terecht bij de
secretaris, via secretaris@scoutingwilo.nl.
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