
Verzekeringen Meerderweert 2015. 

 

Overzicht van alle verzekeringen afgesloten via bestuurskantoor Meerderweert. 

 

- Collectieve Schade Inzittenden. 

Wat is een schadeverzekering inzittenden?:  Recht op vergoeding schade die de bestuurder en 
de passagiers lijden na een verkeersongeval met uw auto, ongeacht de schuldvraag. 

Dekking:  De verzekering vergoedt schade ten gevolge van letsel, overlijden en door beschadiging 
of verlies van privé-zaken die zich tijdens het ongeval in uw auto bevinden. Vergoeding vindt 
plaats overeenkomstig de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 

Eigen risico: Nihil. 

Verzekerde dekking: Collectieve schade inzittenden alle inzittenden tezamen €2.500.000,--. 

 

- Bestuursaansprakelijkheid bestuurders schoolbesturen en 
aangesloten onderwijsbureau. 

Dekking: Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor 
door derden geleden vermogensschaden als gevolg van fouten. Onder deze verzekering valt ook 
de zogenaamde interne aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van individueële bestuursleden 
ten opzichte van de stichting. 

Eigen risico: Nihil. 

Verzekerde dekking: Aansprakelijkheid bestuurders. 

A.  EUR 1.250.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle bij het 
schoolbestuur aangesloten scholen samen  

B.  EUR 250.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor verdedigingskosten 
milieuverontreiniging als onderdeel van het algemeen verzekerd 

bedrag voor alle bij het schoolbestuur aangesloten scholen samen  
 

 

 

 

 



- Aansprakelijkheid onderwijsinstelling en aangesloten 
onderwijsbureau. 

Dekking: Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met 
alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin. Verzekerden zijn onder andere de 
onderwijsinstelling, het personeel, bestuursleden, administrateurs, vrijwilligers, leerlingen en 
gasten. 

Eigen risico: 

EUR 100,00 per aanspraak voor elke schade  

EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade ondergeschikten  
 

Verzekerde dekking: Aansprakelijkheid. 

EUR 5.000.000,00 per aanspraak  

EUR 10.000.000,00 per verzekeringsjaar (overall limitering)  

EUR 100.000,00 als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen 
verzekerd bedrag tot vergoeding van schade aan zaken onder opzicht, 

met een maximum van EUR 200.000,00 per verzekeringsjaar  

EUR 50.000,00 als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen 
verzekerd bedrag, eventueel verlies van no-claimkorting als gevolg 

van een door de stagiair(e) toegebrachte schade. Gebruik van 
motorrijtuigen tijdens stages c.q. leerwerktrajecten  

EUR 500.000,00 als maximum per aanspraak als onderdeel van het algemeen 
verzekerd bedrag voor vermogensschade met een maximum van EUR 

1.000.000,00 per verzekeringsjaar  

EUR 25.000,00 als maximum per aanspraak tot vergoeding van schade aan 
eigendommen van werknemers  

 

 

 

 

- Rechtsbijstand onderwijsinstelling en aangesloten 
onderwijsbureau. 

Dekking: Indien een klacht wordt ingediend tegen een individueel personeelslid of een geschil 
ontstaat tussen bijvoorbeeld ouders en onderwijskracht waarbij het personeelslid het staande 
beleid van de school of het schoolbestuur heeft uitgevoerd en waarbij het schoolbestuur ook 



volledig achter dit personeelslid staat, kan het schoolbestuur gewoon gebruik maken van de 
reguliere juridische dienstverlening vanuit de Bond KBO/KBVO.  

In die gevallen echter, waarbij sprake heeft van een klacht tegen een individueel personeelslid 
die zich niet conform het beleid en/of de gedragsregels gedragen heeft en niet de steun heeft 
van het schoolbestuur of waarbij enig moment schoolbestuur en personeelslid als partijen 
tegenover elkaar kunnen komen te staan, kan vanuit de Bond KBO/KBVO geen juridische 
dienstverlening worden geleverd. In dat geval gaat het dan niet om dienstverlening ten behoeve 
van de werkgever en zou belangenverstrengeling kunnen opleveren, wat verboden is. Maar via 
onze bemiddeling heeft u dan toch via deze verzekering juridische ondersteuning. 

Eigen Risico: Nihil. 

Verzekerde dekking: Rechtsbijstand klachtenprocedures. 

 

 

- Ongevallen onderwijsinstelling. 

Dekking: Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren 
en evenementen in schoolverband, evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar 
school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun 
stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. 

Uitkering:  

Uitkering bij overlijden EUR 12.500,00 
Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit EUR 50.000,00 

Geneeskundige kosten tot een maximum van EUR 2.500,00 

Tandheelkundige hulp tot een maximum van EUR 2.500,00 
 

Eigen Risico: Deze verzekering kent géén eigen risico. 

 

Weert, 20 november 2015.   Peter Wijen. 


