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Vrijwilligersverzekeringen  
 
Stichting Hoormij heeft voor al haar vrijwilligers, die tevens lid van de NVVS zijn, een drietal 
verzekeringen afgesloten:  

1. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA);  
2. collectieve ongevallenverzekering; 
3. (buitenlandse) reisverzekering. 

 
Via de eerste verzekering wordt schade gedekt die is ontstaan tijdens uw vrijwilligerswerk voor 
Stichting Hoormij en waar u voor aansprakelijk wordt gesteld. De ongevallenverzekering keert 
extra uit wanneer er sprake is van ernstige medische problemen of overlijden door het 
uitoefenen van Stichting Hoormij vrijwilligerswerk. De reisverzekering in het buitenland wordt 
gebruikt om eventuele schade te dekken bij Stichting Hoormij werkbezoeken buiten Nederland. 
 
Op deze manier willen we er voor zorgen dat u als Stichting Hoormij vrijwilliger geen schade 
hoeft te leiden wanneer er iets mocht gebeuren tijdens uw Stichting Hoormij vrijwilligerswerk.  
 
Veel gestelde vragen naar aanleiding van de vrijwilligersverzekeringen  
 

1. Ik rij vaak met iemand mee. Ben ik als passagier meeverzekerd? 
De ongevallenverzekering biedt de vrijwilliger, wanneer die een ongeval krijgt tijdens de 
vrijwilligerswerkzaamheden voor de Stichting Hoormij, een dekking voor blijvende invaliditeit 
en overlijden ten gevolge van een ongeval. Passagiers vallen onder de WA-dekking van de 
auto of de WA-dekking van de veroorzakende partij. Ziektekosten worden bovendien gedekt 
via de eigen zorgverzekering. Wij adviseren de vrijwilligers die gebruik maken van hun 
auto een Schade-inzittenden verzekering af te sluiten. Voor de bestuurder is de 
verzekering vooral van nut als hij/zij zelf schuldig is aan het ongeval of als er geen schuldige 
valt aan te wijzen. De WA-verzekering keert dan namelijk niets uit. De zorgverzekering 
vergoedt weliswaar de medische kosten, maar bijvoorbeeld niet de kosten van schade aan 
spullen in de auto, gederfde inkomsten, smartengeld, derving van levensonderhoud en 
uitvaartkosten. Hiervoor dient dan de Schade-inzittenden verzekering. 

 
2. Als ik iets laat vallen en/of beschadig valt dat dan onder de verzekering? 

Wanneer een medewerker of vrijwilliger van Stichting Hoormij  onverhoopt schade toebrengt 
aan een derde kunt u contact opnemen met Stichting Hoormij. Wij hebben een 
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afgesloten die hier wellicht/in de meest voorkomende 
gevallen dekking voor biedt.  

 
3. Ik ben zelf ook verzekerd. Hoe zit dat?  

Wanneer u schade toebrengt aan een derde terwijl u uit naam van Stichting Hoormij handelt 
dient de schade altijd bij ons te worden gemeld. In overleg met de verzekeraar zal dan worden 
gekeken of er dekking op de polis is.  Wanneer het een schade betreft waarvoor de Stichting 
Hoormij niet aansprakelijk is maar u als privé persoon wel, zal de schade op de eigen 
verzekering dienen te worden gemeld. 

 
4. Ik neem vaak mijn privé laptop mee naar de bijeenkomsten. Is die verzekerd? 

Nee, privé-eigendommen van medewerkers en vrijwilligers zijn niet meeverzekerd. 
Schadeclaims kunnen alleen bij de eigen verzekering worden ingediend. 

 
5. Als keurders van ringleidingen zitten we vaak aan apparatuur die niet van ons is. Als er iets 

mis gaat, zijn wij dan verzekerd? 

Het is lastig om voor een aansprakelijkheidsschade aan te geven of dit onder de dekking van 
de polis valt of niet. In geval van schade meld de schade dan bij Stichting Hoormij. Samen met 
de verzekeraar zal dan worden gekeken in hoeverre de polis dekking biedt. 

 
6. Zijn Stichting Hoormij materialen verzekerd voor diefstal? 

De inventaris van Stichting Hoormij is verzekerd tegen diefstal mits de inventaris zich op het 
risico-adres bevindt en er sporen van braak aan het pand zijn. 
Er moet altijd aangifte worden gedaan. 
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