Informatie Scouterpolis
Op dit infoblad tref je informatie aan over de Scouterpolis welke door Scoutinggroepen bij Aon kunnen
worden afgesloten.
Binnen de Scouterpolis wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal verzekeringen:
•Opstalverzekering voor groepsaccommodaties
•Inventarisverzekering voor groepseigendommen aanwezig in het verenigingsgebouw
Deze verzekeringen worden rechtstreeks bij Aon afgesloten.
Welke groepsaccommodaties?
De opstalverzekering is bedoeld voor binnen Nederland gelegen groepsaccommodaties, die bij
Scouting Nederland aangesloten scoutinggroepen in eigendom zijn.
Huurdersbelang, kosten aanpassing van de opstal door de Scoutingvereniging/stichting gemaakt uit
eigen middelen. Denk hierbij bijvoorbeeld plaatsen keuken; verwarming en bijvoorbeeld wanden.
Indien het om andere risico's gaat zoals b.v. wachtschepen, containers e.d. kunnen andere premies
en voorwaarden gelden. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met Aon
Dekking voor gebouwen
Uitgebreid (o.m. brand-, storm-, braak-, vliegtuig-, water- en aanrijdingschade).
Bij de uitgebreide dekking zijn o.a. opruimingskosten meeverzekerd tot maximaal 10% van de
verzekerde som. De opruimingskosten bestaan uit kosten van afbraak, wegruimen en afvoeren van
restanten om te kunnen herstellen of herbouwen.
Het is mogelijk om de opruimingskosten in geval van opruiming van asbest bij te verzekeren, zie
hiervoor de informatie over de milieuschadeverzekering.
Het te verzekeren bedrag voor gebouwen dient te worden gebaseerd op de herbouwwaarde. Bij een
te laag verzekerd bedrag zullen verzekeraars zich beroepen op onderverzekering, ook indien sprake is
van een gedeeltelijke schade.
Indien de fundamenten moeten worden meeverzekerd dient de waarde ervan bij de verzekerde som
te worden geteld. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer voor
bouwkosten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dekking voor Groepseigendommen
Uitgebreide dekking (o.m. brand-, storm-, inbraak-, vliegtuig-, water- en aanrijdingschade).
Bij de uitgebreide dekking zijn o.a. opruimingskosten standaard meeverzekerd tot maximaal 10% van
de verzekerde som. Het te verzekeren bedrag voor de inhoud dient te worden gebaseerd op
vervangingswaarde.
Wat is o.a. niet verzekerd?
• Niet verzekerd zijn vaar- en voertuigen, geld en geldswaardig papier, dieren, alsmede
privéeigendommen.

Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade
• In de door de vereniging in gebruik zijnde ruimten dienen voldoende blusmiddelen aanwezig
te zijn. Deze moeten in werkvaardige toestand worden gehouden en jaarlijks gecontroleerd te
worden.
• Metalen afvalemmers en/of metalen afvalbakken en/of metalen peukenverzamelaars, voorzien
van goed sluitende metalen deksels en/of van vlam dovende afvalbakken.
• Containers dienen tenminste 10 meter van de gevel te worden geplaatst
• De panden moeten bij het verlaten deugdelijk zijn afgesloten.
• Het hang- en sluitwerk ter plaatse van de gevelopeningen (ramen en deuren) van het gebouw
moeten zodanig zijn, dat al deze componenten een inbraakwerendheid hebben van tenminste
drie minuten volgens BRL3104 of klasse 2 NEN5096. Onder hang- en sluitwerk wordt
verstaan: cilinders, slot, slotkast, slotplaat, deurschild, raamboompjes en uitzetijzers indien
inventaris niet hoger is dan € 75.000,00. Bij hogere waarde dient er een inbraakalarmering te
zijn met doormelding
Indien aan één of meer van deze bepalingen niet wordt voldaan, verliest verzekerde mogelijk alle
recht op schadevergoeding.
Offerte
Om een vrijblijvende offerte aan te vragen kan gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier.
Het formulier is digitaal beschikbaar via www.scoutingverzekeringen.nl .
Schademelding en afhandeling
Eventuele schades boven de € 200,00 moet je altijd direct aanmelden bij Aon.
Schadeaangifteformulieren zijn te downloaden op de ledensite van www.scouting.nl bij financiën–
verzekeringen.
Voor afhandeling van schade kunt u rechtstreeks contact opnemen met de schadeafdeling van Aon
Formulier voldoende gefrankeerd verzenden naar:
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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