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Dekkingsoverzicht verzekerde rubrieken vrijwilligerspolis 
 
 

o Algemeen 

Voor alle rubrieken geldt qua dekkingsgebied een Europa dekking. 
Er geldt geen leeftijdsbegrenzing. 
De dekking is van kracht voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stage. 
 

o Rubriek Ongevallen en persoonlijke eigendommen 

 Verzekerde bedragen ongevallen 

Overlijdensdekking    EUR  12.500,00 
Algehele blijvende invaliditeitsdekking  EUR  25.000,00 
Geneeskundige kosten   EUR    1.000,00 
Psychische hulpverlening na aanleiding 
van molest of trauma    EUR    5.000,00 
 
Acute huishoudelijke hulp (max 30 uur)  EUR       750,00 

 Verzekerde bedragen ongevallen inzittenden 

Deze dekking is van toepassing voor inzittenden van het voertuig met de vrijwilliger 
als bestuurder. 
 
Overlijdensdekking    EUR    7.500,00 
Algehele blijvende invaliditeitsdekking  EUR  25.000,00 

 Verzekerde bedragen persoonlijke eigendommen 

Deze dekking geldt alleen als er sprake is van een ongeval met letsel en/of 
overlijden. 
 
Schade algemeen per gebeurtenis  EUR         5.000,00 
 
Voor de volgende kostbaarheden gelden de volgende sublimieten: 

 Beeld- en geluidsapparatuur  EUR               500,00 
 Computerapparatuur   EUR          1.500,00 
 Sieraden    EUR              500,00 
 Horloges    EUR               250,00 
 (zonne)bril / contactlenzen  EUR           500,00 
 Kunstmatige gebitselementen  EUR      500,00 
 Fiets     EUR       750,00 

       
  Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.  
  Voor deze rubriek geldt een cumulatieve limiet van EUR 2.500.000,00 per gemeente per  
  gebeurtenis. 
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o Rubriek Aansprakelijkheid vrijwilligers 

Verzekerde bedrag maximaal per gebeurtenis   EUR 2.500.000,00 
Verzekerd bedrag maximaal per jaar    EUR 5.000.000,00 
 
Opzichtdekking 
 Voor schade aan roerende zaken    EUR      10.000,00 
 Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar EUR   25.000,00 
 Voor schade aan onroerende zaken    EUR   25.000,00 
 Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar EUR    100.000,00 

 
Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer,  
bewerking, behandeling, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om  
welke reden dan ook. 

  Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.  
 

o Rubriek Aansprakelijkheid Rechtspersonen 

Verzekerde bedrag maximaal per gebeurtenis   EUR 2.500.000,00 
Verzekerd bedrag maximaal per jaar    EUR 5.000.000,00 
 
Opzichtdekking 
 Voor schade aan roerende zaken    EUR      10.000,00 
 Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar EUR   25.000,00 
 Voor schade aan onroerende zaken    EUR   25.000,00 
 Voor schade aan onroerende zaken maximaal per jaar EUR    100.000,00 

 
 
Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer,  
behandeling, bewerking, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om  
welke reden dan ook. 

  Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.  
 

o Rubriek Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen Plus  

Deze verzekering geeft dekking voor de werkgever (vrijwilligersorganisatie), na een 
verkeersongeval van de vrijwilliger op grond van de werkgeversaansprakelijkheid (7:658 
BW) en (7:611 BW),  voor de volgende risico’s: 

 Schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al of niet de dood 
tot ten gevolge hebbende; 

 Smartengeld; 

 Derving van levensonderhoud; 

 Begrafeniskosten tot maximaal EUR 5.000,00; 

 Tot maximaal EUR 30.000,00 cascoschade aan de eigen auto, indien geen 
cascodekking aanwezig is; 

 Verlies van bonuskorting tot maximaal 2 jaar en vergoeding van het eigen risico tot 
EUR 500,00; 

 Woon- werkverkeer is ook meeverzekerd! 
 
Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis   EUR 1.250.000,00 
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o Rubriek Bestuurdersaansprakelijkheid 

Dit betreft een dekking voor alle vrijwillige bestuurders respectievelijk commissarissen en 
toezichthouders van alle organisaties die actief zijn als vrijwilligersorganisatie 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.  
Het maximale bedrag aan baten mag EUR 500.000,00 op jaarbasis zijn.  
 
Er geldt voor deze rubriek geen maximering ten aanzien van het balanstotaal.  

 
Verzekerde bedrag maximaal per aanspraak per organisatie  EUR    500.000,00 
Verzekerd bedrag maximaal per organisatie per jaar  EUR 1.000.000,00 

  Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.  
 

     

o Rubriek Rechtsbijstand voor vrijwilligers 

Verzekerden op de polis zijn de vrijwilligers die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk 
verrichten voor in de verzekerde gemeente gevestigde organisaties. 

 
   Een verzoek tot rechtsbijstand kan alleen ingediend worden als het om een belang gaat van  

  EUR 225,00 of meer.  
  Er geldt voor deze rubriek geen eigen risico.  
 
  Indien nodig zal DAS Rechtsbijstand (naast de behandeling van eigen juristen en  
  specialisten) ook externe kosten maken welke zijn gemaximeerd op EUR 35.000,00 per  
  geschil. 
  Denk daarbij aan kosten voor externe deskundigen, mediator, kosten van getuigen,  
  proceskosten, reis- en verblijfkosten. 
 
 
 


