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VERZEKERINGEN 
Het CITAVERDE College heeft voor alle medewerkers en deelnemers een verzekeringspakket 
afgesloten. Daarbij gaat het onder andere om de navolgende verzekeringen: 
 
A. Algemene Aansprakelijkheidsverzekering, inclusief stageaansprakelijkheid 
De maximale verzekerde som voor de aansprakelijkheid bedraagt € 10.000.000,- per 
aanspraak met een maximum van € 20.000.000,- per verzekeringsjaar, voor algemene 
aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, secundair voor de particuliere aansprakelijkheid 
van leerlingen (tijdens schoolse activiteiten) en personeel tijdens dienstreizen. Tevens is de 
aansprakelijkheid van stages en leer/werktrajecten meeverzekerd.  
 
Vermogensschade is meeverzekerd tot maximaal € 250.000,- per aanspraak. Gedekt is 
aansprakelijkheid van verzekerde voor schade anders dan personen- of zaakschade 
(=vermogensschade). Voor de uitsluitingen verwijzen wij naar de bijbehorende polisvoorwaarden. 
 
Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per aanspraak en een verhoogd eigen risico voor VS/Canada 
van € 5.000,- per aanspraak.  
 
B. School-Ongevallenverzekering 
Deze verzekering is van kracht voor leerlingen en personeel:  

• Tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband;  
• Alsmede één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het 

gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt;  
• Voor leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden;  
• Alsmede één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het 

gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.  
 

Voor wat betreft de dekking zullen onder ondergeschikten (personeel) in ieder geval worden verstaan: 
stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met 
de school verband houdende activiteiten deelnemen.  
 

De maximaal verzekerde bedragen per persoon bedragen: 
� € 10.000,00 bij overlijden als gevolg van een ongeval; 
� € 70.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; 
� €   5.000,00 maximaal voor geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval; 
� €   2.500,00 maximaal voor kosten van tandheelkundige hulp als gevolg van een  ongeval; 
� Kostprijs van repatriëring stoffelijk overschot na een ongeval buiten Nederland;  
� €  100.000,00 maximaal terzake van zaakschade ten gevolge van agressie gericht tegen 

onderwijs- en leidinggevenden, mits van dat voorval aangifte is gedaan politie of justitie. 
 
Geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp als gevolg van een ongeval zijn secundair gedekt, 
dus in eerste instantie melding via de eigen ziektekostenverzekeraar. Dit betekent dat claims en 
rekeningen in eerste instantie bij de ziektekostenverzekeraar dienen te worden ingediend. Indien geen 
of geen gehele vergoeding plaatsvindt, dan kan een beroep gedaan worden op de schoolverzekering 
voor de eerder vermelde bedragen 
 
C. Doorlopende reisverzekering (voor excursies en dergelijke) 
De verzekering is van kracht tijdens de schoolreizen, kampen en excursies welke 
door of onder auspiciën van de instelling plaatsvinden. Het dekkingsgebied omvat de gehele 
wereld. 
 
Verzekerde bedragen: 

� € 5.000,00 per persoon als maximum voor noodzakelijke geneeskundige behandeling. 
Dekking voor hulpverlening dient via SOS International ingeschakeld te worden om voor 
vergoeding in aanmerking te komen;  

� € 1.500,00 per persoon als maximum voor reisbagage; 
� Vergoeding op basis van de werkelijke transportkosten en werkelijke gemaakte extra 

kosten per persoon; 
� € 454,00 tandheelkundige hulp; maximaal per element.  
� € 454,00 schade aan logiesverblijven; mits verzekerde aansprakelijk is en schade € 23,-- 
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of meer bedraagt. 
� Huurkosten bij uitval vervoermiddel;  
� € 22.690,00 als maximum bedrag per gebeurtenis op eigendommen van personeel en 

vrijwilligers. 
 
Belangrijke uitsluitingen (voor een volledig overzicht zie polisvoorwaarden): 

• Waardepapieren van onverschillig welke aard, manuscripten, aantekeningen, concepten; 
• Verzamelingen, gereedschappen, koopmansgoederen, dieren, vaartuigen en 

beroepsuitrustingen; 
• Schade/verliezen door slijtage, eigen gebrek en langzaam werkende invloeden, 

inbeslagneming en schade door mot of ander ongedierte; 
• Geen recht op vergoeding bestaat indien de verzekerde niet de normale voorzichtigheid 

in acht heeft genomen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging van bagage.  
• Niet verzekerd zijn reizen met een uitzonderlijk risico, bijvoorbeeld kletteren, 

diepzeeduiken, parasailing enzovoort. Schade door skiën en langlaufen vellen wel onder 
de verzekeringsdekking. 

 
In geval van verlies, diefstal of vermissing moet verzekerde te allen tijde en zo mogelijk ter 
plaatse direct aangifte doen bij de politie autoriteiten en van deze aangifte een verklaring aan 
verzekeraars overleggen. In geval van schade in een hotel dient eveneens onmiddellijk aangifte 
te worden gedaan bij de hoteldirectie. Bij vervoer per trein, boot, vliegtuig of ander middel van 
transport bij de vervoersonderneming, met eis van proces-verbaal. 

 
Eigen risico:  
€ 75,00 per persoon voor de schade aan de reisbagage per gebeurtenis. 
 
 
In deze tekst kunnen niet alle (bijzondere) voorwaarden van genoemde verzekeringen worden 
opgenomen. De volledige voorwaarden liggen ter inzage bij Bureau Financiële Zaken van het 
Bestuursbureau van het CITAVERDE College, e-mail: verzekeren@citaverde.nl. 
 
LET OP: ELKE SCHADE DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK BIJ DE ADMINISTRATIE VAN DE 
SCHOOL GEMELD TE WORDEN! 
 
Ten slotte benadrukken wij dat de polisvoorwaarden en teksten prevaleren boven deze uitleg. 

 


