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Verzekeringsoverzicht vrijwilligersverzekering gemeente Drimmelen  
 
 
Als verzekerde wordt beschouwd: de vrijwilligers binnen de gemeente inclusief de maatschappelijke 
stagiaires. De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en (on)betaald (tot 
een door de belastingdienst bepaalde maximumvergoeding) werkzaamheden verricht ten behoeve 
van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten 
zijn vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Er is geen sprake van een leeftijdgrens. 
 
 
Rubriek 1: ten bate van de Vrijwilliger 
 
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers  
Verzekerde bedragen :  

A: € 12.500,- in geval van overlijden als gevolg van een ongeval. 
B: € 25.000,- in geval van blijvende algehele invaliditeit als gevolg van een ongeval. 
C: € 1.000,- per gebeurtenis voor geneeskundige kosten. 
D: Kostprijs acute huishoudelijke hulp (20 uur) 
E: € 2.500,- per gebeurtenis voor psychische hulpverlening naar aanleiding van Molest  
(traumadekking). 
F: € 5.000,- per gebeurtenis voor persoonlijke eigendommen met navolgende maxima voor: 

- € 500,- beeld- en geluidsapparatuur; 
- € 1.500,- computerapparatuur; 
- € 500,- sieraden; 
- € 250,- horloges;  
- € 500,- (zonne)bril/set contactlenzen; 
- € 500,- kunstmatige gebitselementen; 
- € 750,- fiets. 

Het maximaal verzekerde bedrag voor alle vrijwilligers tezamen is € 1.250.000,- per gebeurtenis. 
 
Deze dekking geldt uitsluitend tijdens de daadwerkelijke uitoefening van de functie, alsmede tijdens 
het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de functie wordt uitgeoefend. 
 
Eigen risico : Nihil. 
 
Bijzonderheden: in afwijking van hetgeen hierboven als verzekerden is aangegeven, geldt dat 
mantelzorgers ook (en alleen) onder de dekking van deze Ongevallen- en persoonlijke 
eigendommenverzekering voor vrijwilligers valt. 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 
Verzekerde bedragen :  

€ 2.500.000,- per aanspraak, met een maximum van 
€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 
€ 5.000,- per aanspraak voor opzicht schade. 

 
Eigen risico : Nihil. 
 
 
Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers 
Verzekerd bedrag :  

Kostprijs tot een maximum van € 35.000,- voor externe kosten per geschil. 
Franchise: € 225,- per geschil. 
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Rubriek 2: ten bate van de “Vrijwillige Bestuurder” 

 
Verzekering voor de “Vrijwillige Bestuurder” 
Als verzekerde in deze rubriek wordt beschouwd: de vrijwillige bestuurder respectievelijk 
commissaris/toezichthouder van een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente, die een 
maatschappelijk belang dient. 
 
 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Verzekerde bedragen :  

€ 500.000,- per aanspraak, met een maximum van € 500.000,- per verzekeringsjaar voor alle 
vrijwillige bestuurders en commissarissen/toezichthouders van de rechtspersoon tezamen. 

 
Eigen risico : Nihil. 
 
Deze dekking is uitsluitend van kracht indien het balanstotaal van de rechtspersoon niet meer 
bedraagt € 500.000,-. 
 
 

 
Rubriek 3: ten bate van de “Rechtspersoon” 
 
Aansprakelijkheid voor Rechtspersonen 
Als verzekerde in deze rubriek wordt beschouwd: de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de 
vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. Deze aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen 
biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk. 
 
Verzekerde bedragen :  

€ 2.500.000,- per aanspraak, met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. 
 

Ingeval van zaakschade veroorzaakt door brand of explosie bedraagt de maximale verzekerde 
som € 500.000,- per gebeurtenis. 

 
 
Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
Verzekerde bedragen :  

€ 1.000.000,- per aanspraak, met een maximum van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar. 
 
 
 
Bijzonderheden : Voor alle schadeverzekeringen geldt dat bestaande verzekeringen in de 
dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). 
 
 
 
Als u meer informatie wenst over deze verzekering kan contact opgenomen worden met mevrouw S. 
Terlouw via telefoonnummer 140162 of sterlouw@drimmelen.nl. 
Eventuele aanspraken op deze verzekering worden behandeld door mevrouw C. Jonkers, via 
cjonkers@drimmelen.nl 


