Informatie Milieuschadeverzekering
Inleiding
De bewustwording van milieurisico’s is de laatste jaren enorm toegenomen. De bescherming van het
milieu heeft ook vanuit de politiek een hoge prioriteit. De overheid stelt steeds strengere eisen om de
verontreiniging van lucht, water en bodem te voorkomen en als het onverhoopt toch gebeurt deze aan
te pakken via de wettelijke saneringsplicht.
Speelt bij vrijwel elke organisatie
In principe kan milieuschade bij vrijwel elke organisatie voorkomen en het beperkt zich zeker niet tot
alleen die bedrijven die milieugevaarlijke stoffen opslaan of bewerken. Dus ook Scoutinggroepen waar
bijvoorbeeld asbest in de gebouwenconstructie is toegepast, lopen een risico. Denk bijvoorbeeld aan
de situatie dat asbestdeeltjes na een brand of storm over een groot gebied zijn verspreid. De
saneringskosten hiervan zijn niet gedekt op de opruimingskostendekking van de brandverzekering.
Omschrijving dekking
Het is een directe verzekering
• Dekking voor de financiële gevolgen van bodem- en waterverontreiniging en verontreiniging
met asbest
• Dekking voor alle van buiten komende onheilen of door eigen gebrek
Verzekerd zijn:
• saneringskosten verzekerde locatie
• schade aan de directe omgeving als gevolg van het wegstromen van stoffen naar
naastgelegen percelen/locaties bijv. afgraven/vervoer en verwerking van verontreinigde grond
• onderzoekskosten ter vaststelling van schade
• zaakschade als gevolg van de verontreiniging (b.v. roet op auto’s)
• expertisekosten
• bereddings- en opruimingskosten
• verweersbijstand
Binnen de verzekering gelden de volgende uitsluitingen
• luchtverontreiniging
• onvoldoende milieuzorg
• bestaande verontreiniging voor ingang van de polis
• schade veroorzaakt door ondergrondse tanks
Offerte
Om een vrijblijvende offerte aan te vragen kan gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier.
Het formulier is digitaal beschikbaar via www.scoutingverzekeringen.nl .
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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