Verzekeringen

Werkmaterieelverzekering
Steeds vaker blijkt dat Scoutinggroepen de beschikking hebben over zitmaaiers, golfkarretjes,
trekkertjes of andere gemotoriseerd werkmaterieel. Wat groepen zich vaak onvoldoende realiseren, is
dat dit motorrijtuigen zijn, waarvoor een aanvullende verzekering nodig is.
Motorrijtugen
Zitmaaiers, golfkarretjes, trekkertjes of andere gemotoriseerd werkmaterieel vallen binnen de wet
onder motorische voertuigen waar je op kunt zitten of staan en welke zich dan motorisch vooruit
kunnen bewegen. In de reguliere aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), maar ook
in de aansprakelijkheidsverzekering van Scouting Nederland is schade door of met een motorvoertuig
uitgesloten. Het is daarom noodzakelijk om hiervoor een aparte verzekering af te sluiten die het
zogenaamde W.A.M. risico (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) afdekt. De meeste
mensen zijn zich er wel van bewust dat deze verzekering voor auto, motor, bromfiets, vaartuig, tractor
en dergelijke afgesloten moet worden maar vaak wordt dit bij kleiner werkmaterieel vergeten. Je bent
zelfs wettelijk verplicht om een dergelijke verzekering te sluiten.
Risico
Het werken met werkmaterieel brengt veel verschillende risico’s met zich mee. Er kan schade
ontstaan door het verzekerde object of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. Ook door
eventuele lading of tijdens het laden en lossen is er risico op schade. Met een motorvoertuig kan er
daarnaast ook schade ontstaan aan personen en goederen met inbegrip van gevolgschade.
Condities en eigen risico
WA-dekking
: Voorwaarden LAU08
Beperkt Casco-dekking : Voorwaarden LCB08
Eigen risico
: Geen
Dekkingsgebied
: Benelux en Duitsland tot 100 km over de landsgrens
De beperkt cascodekking biedt dekking tegen schade als gevolg van brand, storm en diefstal.
Premie
Bij een dagwaarde tot € 7.500,00 is de premie als volgt:
WA-dekking
: € 80,00
WA + Beperkt Casco-dekking : € 125,00
Bij een dagwaarde hoger dan € 7.500,00 is de premie op aanvraag. De genoemde premies zijn
exclusief poliskosten en de wettelijke assurantiebelasting.
Aanmelding
Het is mogelijk om aan te melden door het aanmeldingsformulier te sturen of mailen naar Meeùs
Assurantiën. Dit formulier is digitaal beschikbaar via www.scoutingverzekeringen.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Meeùs Assurantiën B.V.
Doelgroep Non-profit
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T 070-3028910
scouting@meeus.com
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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