Verzekeringen

Informatie verzekeringen voor evenementen
Organiseer je een grote activiteit of een evenement binnen Scouting, dan kan het zijn dat je daarvoor
aanvullende verzekeringen nodig hebt. Evenementen kunnen andere risico’s met zich meebrengen
dan ‘gewone’ Scoutingactiviteiten. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanvullende
verzekeringen die je nodig kunt hebben.
Evenementen hoeven niet per se grootschalige activiteiten te zijn. Ook bij kleinere activiteiten kan het
noodzakelijk of wenselijk zijn een van onderstaande aanvullende verzekeringen af te sluiten.
Aansprakelijkheidsverzekering en evenementen
De collectieve aansprakelijkheidverzekering die Scouting Nederland heeft afgesloten voor alle bij haar
aangesloten onderdelen, zoals groepen, regio’s, landelijke teams, geeft dekking als de organisatie
aansprakelijk gesteld wordt en heeft een secundaire dekking voor individuele scouts. Door diverse
maatschappelijke ontwikkelingen blijkt het steeds moeilijker een aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten die alle risico’s dekt. Ook binnen de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Scouting
Nederland is dit het geval. Aansprakelijkheid bij grootschalige evenementen wordt in onze verzekering
daarom ook niet meer gedekt. Het gaat hierbij om evenementen waarbij meer dan 750 deelnemers
aanwezig zijn. Ga je een activiteit organiseren waarbij het aantal deelnemers (incl. medewerkers) de
750 overstijgt, dan moet je een aparte evenementenverzekering afsluiten.
Via Meeùs Assurantiën B.V. is het mogelijk een evenementenverzekering af te sluiten. De algemene
voorwaarden en een aanmeldformulier van de verzekering zijn te vinden op
www.scoutingverzekeringen.nl bij evenementen. Het aanmeldformulier moet je sturen naar:
Meeùs Assurantiën BV
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
scouting@meeus.com

Het is hierbij belangrijk dat je aangeeft wat wordt gedaan om risico’s te beperken tijdens het
evenement. Hiervoor kun je onder andere je draaiboek en het calamiteitenplan meesturen met de
aanvraag. Op basis van de aangeleverde gegevens kan de verzekeraar een offerte uitbrengen.
Je kunt op de evenementenverzekering ook andere risico’s van het evenement verzekeren, zoals een
annuleringsverzekering of een dekking van ongevallen.
Materialen
De diverse materialen die je gebruikt bij de activiteit, zul je vaak aanvullend moeten verzekeren.
Groepsmaterialen en materialen van medewerkers zijn niet standaard verzekerd en zeker niet als een
activiteit niet bij het clubhuis plaatsvindt. Ook als je aansprakelijk wordt gesteld bij schade aan of
vermissing van materiaal dat je hebt geleend of gehuurd, is er geen dekking binnen de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering. Het is verstandig hiervoor een transport-verblijfverzekering af te
sluiten. Deze vergoedt de schade aan verzekerde zaken tijdens transport en verblijf gedurende het
verzekerde evenement. Een lijst van de te verzekeren goederen en hun waarde moet je hiervoor
aanleveren. Op www.scoutingverzekeringen.nl is informatie te vinden over deze verzekering die je
rechtstreeks bij de verzekeraar kunt afsluiten.
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Medisch personeel
Bij sommige activiteiten heb je artsen, verpleegkundigen en/of fysiotherapeuten ingeschakeld. Voor
deze personen is het belangrijk dat ze verzekerd zijn voor rechtsbijstand, als ze zich moeten
verantwoorden voor het tuchtcollege. Soms beschikken ze al over een dergelijke verzekering. Is dit
niet het geval dan kun je voor deze personen, en anderen die geregistreerd staan in het B.I.G.register, een rechtsbijstanddekking (inclusief tuchtrecht) afsluiten. De aansprakelijkheid voor deze
mensen is al geregeld via de secundaire dekking van de aansprakelijkheidsverzekering die Scouting
Nederland collectief voor al haar leden heeft afgesloten. De algemene voorwaarden en een
aanmeldformulier van de zogenaamde BIG-verzekering is te vinden op www.scoutingverzekeringen.nl
bij evenementen.
Buitenlandse deelnemers
Bij de standaard Scoutingverzekeringen zijn risico’s voor buitenlandse gasten niet meeverzekerd. Je
kunt er voor kiezen om hiervoor aanvullende verzekeringen af te sluiten. Zorg dat je, als je dit niet
doet, duidelijk maakt aan je gasten dat ze zelf voor voldoende verzekeringen moeten zorgen.
Je kunt een aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse deelnemers (secundair) afsluiten.
Tijdens de verzekerde periode van de activiteit is er dan een secundaire dekking voor het
aansprakelijkheidsrisico voor buitenlandse deelnemers.
Daarnaast kun je een verblijfsverzekering voor niet uit Nederland afkomstige deelnemers afsluiten.
Dit is een verzekering voor deelnemers die niet afkomstig zijn uit Nederland, die dekking biedt in geval
van geneeskundige kosten, hulpverlening en buitengewone kosten. Deze verzekering kun je
uitbreiden met een ongevallendekking.
Geldtransportverzekering
Is op het terrein van de activiteit contant geld aanwezig, dan kun je hiervoor een verzekering afsluiten.
Deze biedt dekking voor geldtransporten van het kampterrein naar een bank.
Autocasco
Het is mogelijk om voor medewerkers van het evenement, die voor het evenement gebruik maken van
hun eigen auto, een aanvullende autocascoverzekering af te sluiten.
Meer informatie
Wil je meer informatie over bovenstaande verzekeringen dan kun je contact opnemen met
Meeùs Assurantiën BV
Postbus 3234
4800 DE BREDA
Telefoon 070-302 85 46
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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Checklist verzekering evenementen
Met onderstaande checklist kun je bepalen of en welke aanvullende verzekeringen nodig zijn. Let wel:
dit is alleen een indicatie.
1. Doen meer dan 750 deelnemers en medewerkers mee aan de activiteit?
Nee
►
Alleen Nederlandse deelnemers?
Ja
►
Aansprakelijkheidsdekking binnen
collectieve aansprakelijkheids- verzekering
Scouting Nederland
Nee
►
Eventuele aanvullende verzekeringen
voor buitenlandse deelnemers en medewerkers is noodzakelijk.
Ja
►
Aanvullende evenementenverzekering en eventuele
aanvullende verzekeringen voor buitenlandse deelnemers en medewerkers is noodzakelijk.
2. Medisch personeel met BIG-registratie aanwezig bij het evenement?
Nee
►
Niets aan de hand
Ja
►
Beschikken ze zelf over een dekking voor rechtsbijstand?
Ja
►
Niets aan de hand
Nee
►
BIG-verzekering
3. Materialen
Geleende en gehuurde materialen aanwezig?
Ja
►
Transport-verblijfverzekering
Nee
►
Niets aan de hand
Materialen van medewerkers aanwezig
Nee
►
Niets aan de hand
Ja
►
Wil je ze verzekeren
Ja
►
Nee
►

Transport-verblijfverzekering
Duidelijk communiceren, eventueel zelf
reisverzekering laten afsluiten.

Auto’s van medewerkers?
Nee
►
Niets aan de hand
Ja
►
Wil je aanvullend verzekeren?
Ja
►
Aanvullende autocascoverzekering
Nee
►
Duidelijk communiceren
Materialen van de eigen organisatie?
Nee
►
Niets aan de hand
Ja
►
Wil je verzekeren?
Ja
►
Nee
►

Transport-verblijfverzekering
Risico voor lief nemen

4. Geld aanwezig op het terrein?
Nee
►
Niets aan de hand
Ja
►
Geldtransportverzekering
5. Buitenlandse deelnemers / medewerkers
Ja
►
Zelf verantwoordelijk voor aansprakelijkheid?
Ja
► meedelen voorafgaand aan evenement
Nee
► aansprakelijkheidsverzekering buitenlanders
Nee
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►

Niets aan de hand

