
   

Informatie aansprakelijkheidsverzekering 

 
Op dit infoblad staat achtergrondinformatie over de aansprakelijkheidsverzekering van Scouting 
Nederland. Deze verzekering is onderdeel van het lidmaatschap.  
 
Wat houdt deze verzekering in 
Deze polis dekt de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van letsel of aantasting van de 
gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, alsmede schade ten gevolge van 
beschadiging vernietiging of verlies van zaken met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
gevolgschaden. 
 
Wie is verzekerd 

• De aangesloten Scoutingorganisaties zoals bekend bij Scouting Nederland, alsmede eventuele 
werknemers van deze organisaties (welke onroerend goed in eigendom/beheer kunnen hebben). 

• De jeugdleden, waaronder aspirant leden, van Scouting Nederland wanneer zij worden 
aangesproken voor schade welke zij binnen het kader van activiteiten van genoemde vereniging 
en/of de aangesloten scoutingorganisaties hebben toegebracht aan derden, waaronder ook andere 
leden. 

• De kaderleden van Scouting Nederland wanneer zij worden aangesproken voor schade welke zij 
binnen het kader van activiteiten van genoemde vereniging en/of de aangesloten 
Scoutingorganisaties hebben toegebracht aan derden, waaronder ook andere leden. 

• De kaderleden, wanneer zij in die hoedanigheid worden aangesproken voor schade toegebracht 
aan derden door minderjarige kinderen gedurende de tijd dat deze zich bevinden onder het 
toezicht van Scouting Nederland respectievelijk de kaderleden. 

• Niet-leden die deelnemen aan activiteiten welke door de onder punt 1 genoemde verzekerde(n) 
worden georganiseerd, mits dit deelnemen geschiedt op aanwijzing van of met goedkeuring van de 
organisator. Hieronder vallen tevens de hulpkrachten/vrijwilligers die vooraf worden gevraagd deel 
te nemen als hulpkracht/vrijwilliger tijdens scoutingactiviteiten.  

• Buitengewone leden van Scouting Nederland wanneer zij worden aangesproken voor schade 
welke zij binnen het kader van activiteiten van genoemde vereniging hebben toegebracht aan 
derden, waaronder ook andere leden. 

 

De verzekering heeft voor personen een secundaire dekking. Aansprakelijkheidsschade veroorzaakt 
door leden of vrijwilligers dient ook en eerst op de eigen polis te worden geclaimd in verband met de 
secundaire dekking. 
 
Wat valt er niet onder dekking van deze verzekering 
De aansprakelijkheid voor: 

• Schade aan eigendommen van de verzekerde stichtingen of verenigingen zelf; 

• De door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdende met 
asbest of asbesthoudende zaken; 

• Schade die verband houdt met een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig door of 
namens de overheid gegeven voor schrift ter zake van arbeidsomstandigheden, 
veiligheidsaspecten of re-integratie; 

• Personenschade als gevolg van het handelen of nalaten van verzekerde waarvan deze weet of 
behoort te weten dat het handelen in strijd is met een van overheidswege gegeven voorschrift op 
het gebied van legionella preventie; 

• Schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken; 

• Schade welke door verzekerde opzettelijk is veroorzaakt; 



 
   

• Opzicht, niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken die het gevolg is van enig 
handelen of nalaten gedurende de tijd, dat de verzekerde of iemand namens hem die zaken 
vervoert, huurt, gebruikt, bewerkt, behandelt, repareert of om enige andere reden onder zich 
heeft. Deze uitsluiting geldt niet voor opzichtschade aan onroerende zaken. 

 

Verzekerd bedrag 
Verzekerd bedrag particuliere aansprakelijkheid is € 1.250.000,00 per aanspraak.  
Het verzekerde bedrag bedrijfsaansprakelijkheid is € 2.500.000,00 per aanspraak met een maximum 
van € 10.000.000,- per verzekeringsjaar.  
 
Het verzekerde bedrag voor schade aan onroerend goed bedraagt € 50.000,00 per aanspraak met 
een maximum van € 100.000,00 per jaar. 
 
Het verzekerde bedrag aan vermogensschade bedraagt € 50.000,00 per aanspraak met een 
maximum van € 100.000,00 per jaar. 
 
In gevallen waarin de verzekeringnemer of verzekerde(n) zelf schade oplopen die op de polis 
geclaimd kan worden, kan een eventuele vergoeding verminderd worden indien blijkt dat er sprake is 
van (gedeeltelijke) eigen schuld van de verzekeringnemer of verzekerde. 
 
Wel of geen eigen risico? 
Er is een eigen risico van toepassing voor schade aan goederen, waaronder gebouwen en terreinen, 
veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand ander namens hem voor een korte periode deze 
goederen in bewaring, bewerking, huur, reparatie, ten vervoer of om welke reden dan ook onder zich 
had. Het eigen risico bij zaakschade is € 500,00 per aanspraak, voor letselschade € 2.500,00 per 
aanspraak 
 
Hoe te handelen bij schade? 
Schades onder het eigen risico hoeft u niet te melden. In geval van zaakschade is dat € 500,00 en in 
geval van letselschade € 2.500,00.  
 
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden op www.scoutingverzekeringen.nl. Voor afhandeling 
van schade kun je rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling van Aon, One Underwriting 
b.v. Telefoonnummer 070-3028546. 
 
Aansprakelijkheidsschade veroorzaakt door leden of vrijwilligers dient ook en eerst op de eigen polis 
te worden geclaimd in verband met de secundaire dekking. 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
 
Aon 
Customer Care team 1 
Postbus 3234  
4800 DE BREDA 
T 088 810 81 71 
Ondernemingen.team1@aon.nl  
 
 
 
 
N.B.: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe voorwaarden zijn vastgesteld. De tekst van de geldende polisvoorwaarden is bepalend. Aan deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
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