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Nederland C.V.

Admiraliteitskade 62

Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM

Verzekeringnemer

3063 ED ROTTERDAM
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T (0)88 34 34 710
Internet www.aon.nl/one
IBAN NL50ABNA0530015420
BIC ABNANL2A
KvK 24061634

PAKKETPOLIS ONDERWIJS

Reden afgifte

5229-29868428/1UL
2020I 3275966 80001
1 mei 2018
1 januari 2019
Bepaald
1 januari 2019
Wijziging verzekerde risico(’s)

Aantal leerlingen

30514

Soort verzekering

Verzekerde bedragen

Ongevallen Collectief **** De dekking is per 01-05-2018 vervallen ****
Beëindiging per 1 mei 2018
€
10.000,00 bij overlijden
€ 100.000,00 bij blijvende invaliditeit
€
2.500,00 medische + tandheelkundige kosten

Soort dekking

Functiedekking

Voorwaarde(n)

CO0116
M1007 M1008 M1009 L5413 L5414 L5669 L5416 M1041 R4080

Polisnummer
Kenmerk
Ingangs-/wijzigingsdatum
Hoofdpremievervaldatum
Contractsduur
Contractsvervaldatum

Reden van afgifte

Clausule(s)

AV005 AV003
Bijzonderheden

Voor tandletsel is een maximale vergoeding van € 1.500,-van toepassing.

Netto premie

€ 40.164,36
per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting
€ 26.776,23- tot 1 januari 2019

Berekende premie

Verzekerde rubrieken / artikelen

- Ongevallen collectief

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.

Uw adviseur:
Aon
Nederland C.V.

Admiraliteitskade 62
3063 ED ROTTERDAM
Postbus 3234
4800 DE BREDA
T (0)88 34 34 710
Datum
Polisnummer
Aanhangselnummer
Blad

Soort verzekering

Dekkingsgebied
Gevaarlijke sporten
Eigen risico

Voorwaarde(n)
Clausule(s)

13 december 2018
5229-29868428/1UL
15
2

Doorlopende Schoolreis
Verzekerde bedragen:
€
2.500

Internet www.aon.nl/one
IBAN NL50ABNA0530015420
BIC ABNANL2A
KvK 24061634

reisbagage

Wereld
Meeverzekerd
€ 50,00 bij bagageschade
VV januari 2016
M3116 M3117 M3115 M3118 L5418 L5419 AV005 AV003

Bijzonderheden

Alarmnummer AGA:
- tel. 0031-20-5929292 vanuit het buitenland
- tel. 020-5929292 binnen Nederland
.
De Reisverzekering is uitsluitend voor VO- & (V)SO scholen
van Stichting BOOR

Nettopremie

€ 6.638,62
per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting.
€ 45,39 tot 1 januari 2019

Berekende premie

Verzekerde rubrieken / artikelen

- Groeps- en schoolreis
Soort verzekering

WEGAM/WEGAS

Verzekerde som

€ 2.500.000,00 maximum per gebeurtenis

Categorie

Maatwerk
30551

Aantal leerlingen

Voorwaarde(n)
Clausule(s)

Netto premie
Berekende premie

WEGAM2016 AVB 14-1
M6057 M6055 AV005 NHT AV003
€ 6.136,17
per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting.
€ 41,95 tot 1 januari 2019

Verzekerde rubrieken / artikelen

Verzekerd bedrag

- WEGAS
Soort verzekering

AVB Claims Made

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.
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3063 ED ROTTERDAM
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T (0)88 34 34 710
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Hoedanigheid
Stage
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€ 2.500.000,00 max. per aanspraak
€ 5.000.000,00 max. per verzekeringsjaar

Eigen risico zaakschade

€ 1.000,00
per aanspraak
€ 2.500,00
€ 1.000,00 per gebeurtenis

Eigen risico

Voorwaarde(n)
Clausule(s)

IBAN NL50ABNA0530015420
BIC ABNANL2A
KvK 24061634

Onderwijsinstelling
Meeverzekerd

Verzekerd bedrag

Eigen risico letselschade

Internet www.aon.nl/one

AVB-A2016
M6017 M6018 M6039 R2955 L5422 L5423 L5424 L5425 L5426 L5427
L5438 M6051 M6222 R1712
AV005 AV003

Eigen risico

Eigen risico zaakschade luidt juister € 2.500,per aanspraak

Nettopremie

€ 43.109,42
per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting.
€ 294,77 tot 1 januari 2019

Berekende premie

Verzekerde rubrieken / artikelen

Verzekerd bedrag

- Aansprakelijkheid onderw.instelling
Pakketpremie

€ 55.884,21 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting

Premieberekening

Van 01-05-2018 tot 01-01-2019
Pakketkorting/toeslag
Poliskosten
Assurantiebelasting
Totaal

€
27.747,39€
1.353,27
€
10,00
€
70,80
——————————————
€
26.313,32-

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.
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Datum afgifte

13 december 2018

Datum
Polisnummer
Aanhangselnummer

Internet www.aon.nl/one
IBAN NL50ABNA0530015420
BIC ABNANL2A
KvK 24061634

De ondertekening door One Underwriting B.V.
geschiedt in haar hoedanigheid als gevolmachtigde van:
100%

Vivat Schadeverzekeringen N.V.

Voorzover een of meerdere van onderstaande verzekering(en) blijkens aantekening op het
polisblad is meeverzekerd geschiedt de ondertekening voor die onderdelen als onderstaand:
Aanvullende auto casco
100% Avéro Achmea Schadeverzekeringen N.V.
WEGAS
100% ASR Schadeverzekeringen N.V.
Rechtsbijstand
100% DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

Deze verzekering is door uw adviseur Aon Nederland C.V. ondergebracht bij volmachtbedrijf One Underwriting B.V..
One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009128, statutair gevestigd
te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33109041. Meer informatie vindt u op www.oneunderwriting.nl

Aon Nederland C.V. is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12009529. Aon Nederland C.V. is statutair gevestigd in Rotterdam en
bij de KvK geregistreerd onder nummer 24061634.

Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM

Verzekeringnemer

VERVOLGBLAD
Polisnummer
Kenmerk
Datum afgifte

5229-29868428/1UL
3275966 80001
13 december 2018

Overzicht verzekerde scholen: zie specificatie (excelbestand)

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt een algemeen eigen risico:
- Voor de PO-scholen bedraagt het eigen risico € 250,00
- Voor de VO-scholen bedraagt het eigen risico € 1.000,00

M3116

Verzekerden Reisverzekering

In tegenstelling tot de polisvoorwaarden zijn verzekerden op deze polis:
Bij verzekeringnemer ingeschreven leerlingen, indien zij in het kader van de opleiding en met
goedkeuring of medeweten van verzekeringnemer een (school)reis ondernemen
De ondergeschikte van verzekeringnemer, indien zij in het kader van werkzaamheden een reis
ondernemen
M3117

Verzekerde bedragen Reisverzekering

Onderstaande dekkingen met bijbehorende verzekerde bedragen zoals aangegeven onder ’Voordelige
Dekking’ in het ’Dekkingsoverzicht’ in de polisvoorwaarden zijn van toepassing:
- Hulpverlening
- Bagage
- Schade logiesverblijven
- Ongevallen
- Geneeskundige kosten
Het eigen risico, welke van toepassing is, staat aangegeven op het polisblad en is alleen van
toepassing op de bagage-dekking en geldt per reis.
In tegenstelling tot de polisvoorwaarden gelden de verzekerde bedragen voor alle verzekerden
samen tot maximaal 30 keer dit bedrag. Indien meer verzekerden betrokken zijn bij de
gebeurtenis vergoedt verzekeraar de kosten in de verhouding van de belanghebbende verzekerde(n)
tot het totaal aantal belanghebbenden.
M3115
Begrip Reis
Voor deze verzekering is een reis een door verzekeringnemer of door bemiddeling van
verzekeringnemer georganiseerde (school)reis, stage, excursie
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Zie vervolgblad

Stichting BOOR
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM

Verzekeringnemer

VERVOLGBLAD
5229-29868428/1UL
3275966 80001
13 december 2018

Polisnummer
Kenmerk
Datum afgifte

M3118

Naverrekening

De premie is gebaseerd op variabele factoren, de in de polis genoemde premie is slechts een
voorlopige. Ter vaststelling van de definitieve premie is de verzekeringnemer verplicht binnen
drie maanden na het einde van elk verzekeringsjaar het door de verzekeraar toegestuurde
naverrekeningsformulier ingevuld en
ondertekend terug te sturen. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, heeft de
verzekeraar het recht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie met 30%
te verhogen of met zoveel meer als de verzekeraar toekomt op grond van de aan hem bekende
gegevens. De definitieve premie is tevens de voorlopige premie voor het nieuwe verzekeringsjaar.
Indien de definitieve premie hoger is dan de voorlopige, is de verzekeringnemer verplicht
premie bij te betalen. Indien de definitieve premie lager is dan de voorlopige, is de
verzekeraar verplicht premie terug te betalen.
Clausule L5418 - Verzekeringsdekking
Tijdens een reis of excursie zijn uitsluitend de hoogste verzekerde bedragen
voor geneeskundige en/of tandheelkundige kosten van kracht. De verzekerde
bedragen hiervan cumuleren niet met de verzekerde bedragen van de collectieve
ongevallenverzekering.
Clausule L5419 - Meeverzekering gevaarlijke sporten op reisverzekering
In afwijking van de polisvoorwaarden zijn de volgende activiteiten verzekerd mits de normale
voorzichtigheid in acht is genomen en er sprake is van deskundige begeleiding:
- wintersport
- grottentochten
- survival
- mountainbiken
- abseilen
- wildwatervaren
- onderwatersport
- bergbeklimmen
- waterskiën
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Clausule AV005 Handels- en economische sancties
In aanvulling op de bepalingen in de (algemene)voorwaarden geldt het volgende:
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale
en internationale (sanctie)regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u
of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij
toetsen dit achteraf. Daarom is de hieronder vermelde ’opschortende voorwaarde’ van kracht.
De eerste toetsing voeren wij in ieder geval uit binnen 10 werkdagen nadat wij de polis aan u
hebben verzonden. Als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is
de overeenkomst geldig vanaf de op de polis vermelde ingangsdatum. Als een persoon wél voorkomt
op een sanctielijst, dan informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk.
De opschortende voorwaarde luidt:
De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op
grond van sanctiewet- of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van:
verzekeringnemer;
verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts)personen die voordeel zouden kunnen
hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer.
Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat verzekeringnemer, de verzekerde zaken, de
verzekerde(n) of andere belanghebbenden (alsnog) is/ zijn opgenomen op een nationale of
internationale sanctielijst en dit niet bij een periodieke toetsing is vastgesteld, dan geldt
dat:
de maatschappij geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin
op grond van nationale of internationale regelgeving niet mag worden gehandeld;
de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten
voor wie geldt dat het verzekeraars op grond van nationale of internationale
regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren, van de verzekering zijn
uitgesloten.

AV003 Geinformeerde verlenging zakelijke (schade- en inkomens) verzekeringen
In tegenstelling tot het bepaalde in de van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden
geldt ten aanzien van de verzekeringsduur dat verzekeringnemer na afloop van de
eerste contractstermijn het recht heeft de overeenkomst dagelijks op te zeggen met
een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden,
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waarbij de datum van ontvangst door de maatschappij geldt als ingangsdatum van de
opzegtermijn.
Na afloop van de contractstermijn wordt de overeenkomst stilzwijgend met dezelfde
periode verlengd, tenzij er sprake is van een contractstermijn van meer dan
12 maanden. In dit geval geschiedt verlenging voor een periode van maximaal 12 maanden,
tenzij verzekeringnemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met verlenging voor een
langere periode.
Indien een overeenkomst tussentijds of bij de (eerste) verlenging niet tegen
dezelfde premie en/of condities wordt voortgezet is er sprake van een nieuwe
overeenkomst. Het dagelijks recht van opzegging gaat in dit geval in per de
vaste hoofd premievervaldag die valt op of na het verstrijken van 12 maanden
na de datum van ingang van de gewijzigde (nieuwe) overeenkomst.
M6057 Clausule eigen risico WEGAM/WEGAS
In afwijking van wat in de polisvoorwaarden is aangegeven is er geen eigen risico van
toepassing, ook niet voor schade aan het motorrijtuig.
M6055

Clausule Aanvulling Dekkingsomschrijving WEGAM/WEGAS

In afwijking van wat in de polisvoorwaarden is aangegeven is de dekkingsomschrijving uitgebreid
met dekking tijdens verkeersdeelname in de uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van de
verzekeringnemer.
Onder deelname aan het verkeer wordt verstaan:
Het gebruikmaken van het openbaar vervoer als passagier;
Het deelnemen aan het verkeer per fiets of als voetganger.
Voor deze uitbreiding van de dekking geldt een franchise van € 1.000 op niet elders verzekerde
schade.
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Verzekerden Aansprakelijkheidsverzekering

In aanvulling op de polisvoorwaarden zijn eveneens verzekerden:
- Verzekeringnemer:
- in de hoedanigheid van organisator van (school)reizen, stages,
excursies etc;
- in de hoedanigheid van eigenaar/exploitant van onroerend goed
- Vrijwilligers (bijvoorbeeld (groot)ouders van leerlingen,
voorleesouders etc) ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor
verzekeringnemer verrichten
- Bij verzekeringnemer ingeschreven leerlingen persoonlijk, indien zij
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Deze schade moet
ontstaan zijn gedurende de tijd dat zij geacht kunnen worden zich te
bevinden onder toezicht van de school of het schoolpersoneel. Tijdens
(school)reizen, activiteiten en bijeenkomsten die door het schoolbestuur
resp. met goedkeuring of medeweten van het schoolbestuur zijn vastgesteld
in binnen- en buitenland, is dit aansprakelijkheidsrisico van de
leerlingen eveneens verzekerd gedurende de tijd dat zij niet onder direct
toezicht van de school of aan het school verbonden personeel staan;
- Ouderra(a)d(en), medezeggenschapsra(a)d(en) en vergelijkbare organen.
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Vermogensschade

In aanvulling op de polisvoorwaarden wordt onder schade eveneens verstaan:
Schade, niet zijnde zaak- of personenschade geleden door derden.
Vermogensschade is alleen dan gedekt als deze gemeld is aan verzekeraars
tijdens het van kracht zijn van deze polis.
Voor vermogensschade wordt niet meer vergoed dan € 500.000,00 per aanspraak
en per verzekeringsjaar als sublimiet van de op het polisblad genoemde limieten.
In aanvulling op de uitsluitingen genoemd in de polisvoorwaarden wordt
tevens uitgesloten de aansprakelijkheid voor vermogensschade door of verband
houdend met:
- Smaad, laster, belediging, oneerlijke mededinging, aantasting van de
eer en/of goede naam;
- Frauduleuze handelingen;
- Het op enigerlei wijze verloren gaan van geld en/of geldswaarden;
- Ontwikkeling van software en advisering ten aanzien van aanschaf, gebruik
en toepassing van hard- en software;
- Het niet, niet tijdig of niet volledig leveren van de overeengekomen
prestatie en/of dienst;
- Aansprakelijkheid voortvloeiende uit inbreuk op patenten, octrooien,
licenties en dergelijke;
- Aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid;
- Aansprakelijkheid van Bestuurders, Commissarissen en (mede)
beleidsbepalers;
- Gevolgen van het geven van onderwijs waarvoor men geen accreditatie heeft;
- Gevolgen van niet ontvangen van accreditatie;
- Aanspraken van vóór de ingangsdatum van de polis.
M6039

Bijzonder opzichtdekking

In aanvulling op de polisvoorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid voor
schade aan zaken van leerlingen/studenten die een ondergeschikte van
verzekeringnemer in bewaarneming, beheer had en/of waarover hij toezicht
hield.
Deze dekking geldt tot een maximum verzekerd bedrag van € 25.000,00 per
aanspraak met een maximum van € 100.000,00 per verzekeringsjaar.
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 250,00 indien op het polisblad
een hoger risico is vermeld, is dat eigen risico van toepassing.
Niet verzekerd blijft de immateriële schade voorvloeiende uit deze dekking.
R2955 Clausule Fouten, onvolkomenheden en/of gebreken
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Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door fouten, onvolkomenheden en/of gebreken
in:
adviezen;
begrotingen;
berekeningen;
certificaten;
directievoering;
gebruiksaanwijzingen;
het houden van toezicht;
metingen;
onderzoeks- keurings- en/of inspectierapporten;
ontwerpen;
tekeningen.
Clausule L5422 - Bezoekersclausule
Deze verzekering dekt mede de vergoeding van schade wegens letsel opgelopen door
bezoekers van de instelling van verzekerden, indien verzekerden te kennen geven
dat de schade moet worden vergoed, los van de vraag of er schuld of
schuldbeperkende omstandigheden aanwezig zijn en verzekerden zich ook niet op
deze beperkende omstandigheden willen beroepen.
In deze regeling worden onder bezoekers verstaan:
Deelnemers aan, of ten behoeve van verzekerden georganiseerde bezoeken of
ontvangsten, zoals bijvoorbeeld excursies, open dagen, bezichtigingen,
bedrijfsbezoeken e.d., alsmede afnemers van verzekerden en diegenen die namens
afnemers handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en haar
afnemers optreden. Met bezoekers wordt uitdrukkelijk niet bedoelt de ondergeschikten van
verzekeringnemer en/of bij verzekeringnemer
ingeschreven leerlingen.
De schaderegeling is onderworpen aan het Nederlands recht terzake van de
schadevergoeding ingeval van doodslag, kwetsing of verminking.
Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend, indien de verzekerde
getroffen bezoekers en/of rechtverkrijgende en/of rechtsopvolgers van de
getroffen bezoekers, nalaten of weigeren op verzoek van assuradeuren hun rechten
tegen mogelijke aansprakelijke derden aan assuradeuren over te dragen.
In het kader van deze regeling zal geen beroep worden gedaan op eventuele
uitsluitingen voorkomend in de algemene of bijzondere voorwaarden terzake van
door eigen voortstuwing voortbewogen vaartuigen.
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In geval van schade bedragen de maximale vergoedingen in ieder geval:
- € 5.000 bij overlijden
- € 12.500 bij algeheel blijvende invaliditeit.
Er geldt een maximum van € 250.000 per gebeurtenis en € 500.000 per
verzekeringsjaar.
Clausule L5423 - Aanvullende dekking
Onverminderd de overige polisbepalingen is meeverzekerd de werkgeversaansprakelijkheid (als genoemd onder Rubriek B van de polisvoorwaarden
Aansprakelijkheid Onderwijs) van stagebieders ten opzichte van de stagiairs
die onder autoriteit respectievelijk met goedkeuring van de directie van
verzekeringnemer praktijkervaring opdoen bij inrichtingen, instellingen of
bedrijven binnen Nederland, mits de stagebieder en/of degene die als zodanig
is omschreven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I.&E.) heeft uitgevoerd
en een R.I.& E.-rapport met plan van aanpak heeft opgesteld op basis van de
actuele arbeidsomstandigheden.
Voor aansprakelijkheid voor zaak- en letselschaden, die het gevolg zijn van,
mogelijk geworden zijn door, of verergerd zijn door het niet binnen de gestelde
termijn door stagebieder uitvoeren van de wettelijk verplichte maatregelen
inzake arbeidsomstandigheden, geldt een eigen risico van € 25.000.
Indien verzekerde bij een letselschade kan aantonen dat wel aan de ARBO-eisen
is voldaan, geldt er geen eigen risico.
Uitgesloten blijft echter de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt
met een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig door of namens
de overheid gegeven voorschrift ter zake van arbeidsomstandigheden,
veiligheidsaspecten of reïntegratie.Verder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade
die verband houdt met de volgende gedragingen:
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleven van een op het bedrijf
van de verzekeringnemer gericht overheidsvoorschrift;
- het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en
maatregelen die van overheidswege zijn voorgeschreven voor het gebruik
van machines, gereedschappen en/of het gebruik en de verwerking van
gezondheidsbedreigende stoffen.
De dekking volgens deze clausule eindigt na afronding van de stageperiode,
zoals dat in de stageovereenkomst is vastgelegd, of zoveel eerder als de
stage daadwerkelijk is beëindigd. De termijn van aanmelden van aanspraken
die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor
de beëindiging van de dekking is maximaal 12 maanden na beëindiging van deze
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dekking.
Aan de uit deze clausule voortvloeiende dekking kan geen recht op
schadevergoeding worden ontleend, indien de schade is gedekt door een andere
verzekering (al dan niet van oudere datum) of onder een andere verzekering
gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
Clausule L5424 - Aansprakelijkheid voor schade met motorvoertuigen tijdens land- en
tuinbouwstage
Niet gedekt is de aansprakelijkheid (van de verzekerde) voor schade met of
door een motorrijtuig, met uitzondering van:
- schade aan zaken van het praktijkadres en/of zaken van derden welke
zich bevinden op het stageadres, toegebracht met een motorrijtuig
dat toebehoort of in gebruik is bij het praktijkadres, mits de schade werd
toegebracht door een praktikant gedurende zijn tewerkstelling en voor
zover de schade verband houdt met de praktijkwerkzaamheden én de
betreffende stagiair in het bezit is van een geldig rijbewijs of
zogenaamd trekkerrijbewijs.
De maximale vergoeding voor de dekking volgens deze clausule bedraagt
€ 25.000 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar.
Het eigen risico bedraagt tenminste € 250 per aanspraak, tenzij in de
polis een hoger eigen risico is genoemd.
Aan de uit deze clausule voortvloeiende dekking kan geen recht op schadevergoeding worden ontleend, indien de schade is gedekt door een andere
verzekering (al dan niet van oudere datum) of onder een andere verzekering
gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
Clausule L5425 - Aansprakelijkheidsdekking tijdens stage
Onder stagiairs wordt verstaan: de leerlingen, die gedurende de opleiding
voor het opdoen van praktijkervaring werkzaamheden verrichten bij inrichtingen,
instellingen of onder autoriteit resp. met goedkeuring van de directie van school. Deze dekking
is voor de praktijkstage alleen geldig indien en voor zover daar een stageovereenkomst aan ten
grondslag ligt.
In afwijking van hetgeen daaromtrent in de polisvoorwaarden is bepaald, is tot een maximum van
€ 25.000 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar meeverzekerd het risico
van schade aan zaken, anders dan motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen, die toebehoren aan resp.
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onder beheer zijn van praktijkadressen, waar stagiairs werkzaam zijn, mits toegebracht door een
stagiair en voorzover deze schade verband houdt met zijn praktijkwerkzaamheden. Van deze
schaden komt de eerste € 500,00 per geval voor rekening van de stagiair (eigen risico), tenzij
een hoger eigen risico is overeengekomen.
Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van de stagiairs voor schade:
a. door hen toegebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
praktijkadres;
b. voor zover niet vallend onder a. door hen toegebracht vanaf het moment dat
zij voor het verrichten van de werkzaamheden op het praktijkadres zijn
gearriveerd tot het ogenblik dat zij na het beëindigen van hun dagtaak dit
adres verlaten.
De dekking volgens deze clausule eindigt na afronding van de stageperiode,
zoals dat in de stageovereenkomst is vastgelegd, of zoveel eerder als de stage
daadwerkelijk is beëindigd. De termijn van aanmelden van aanspraken die
voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de
beëindiging van de dekking is maximaal 12 maanden na beëindiging van deze
dekking.
Aan de uit deze clausule voortvloeiende dekking kan geen recht op
schadevergoeding worden ontleend, indien de schade is gedekt door een andere
verzekering (al dan niet van oudere datum) of onder een andere verzekering
gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
Clausule L5426 - Opzichtdekking tijdens MVT-stage
In aanvulling op het gestelde in Clausule L5425 en tevens in afwijking van
hetgeen is bepaald in de polisvoorwaarden is eveneens verzekerd tot een maximum van € 25.000
per geval het risico van schade aan zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij resp. ter
behandeling of om welke reden dan ook onder beheer zijn van garage- en/of carrosseriebedrijven,
waar de stagiairs motorvoertuigentechniek werkzaam zijn en toegebracht gedurende hun
tewerkstelling, mits de schade werd toegebracht door een stagiair motorvoertuigtechniek en voor
zover de schade verband houdt met zijn/haar praktijkwerkzaamheden.
Voor schade aan motorrijtuigen geldt de dekking uitsluitend, indien het
praktijkadres (garage- en/of carrosseriebedrijf) kan aantonen, dat een
garageverzekering gesloten was voor het ontstaan van schade als hierboven
bedoeld.
Indien, als gevolg van schaden aan motorrijtuigen veroorzaakt door stagiair MVT
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als hierboven omschreven, verlies van no-claimkorting op de premie van de
garagepolis van het praktijkadres optreedt, dan wordt dit verlies van noclaimkorting over een jaar, indien en voor zover dit verlies aan een praktikant
toegerekend kan worden, vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag van
€ 25.000 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar.
Het verlies van no-claimkorting op de premie van de garagepolis dient door het
praktijkadres aan het einde van het jaar aangetoond te worden door het
overleggen van alle van belang zijnde stukken en gegevens.
De stagiairs MVT dragen voor schaden als krachtens vorenstaande regelingen
gedekt een eigen risico van € 500,00 per geval, tenzij een hoger eigen risico is
overeengekomen.
Clausule L5427 - Opzichtdekking tijdens land- en tuinbouwstage
In aanvulling op het gestelde in Clausule stage L5425 en tevens in afwijking van
hetgeen is bepaald in de polisvoorwaarden is eveneens verzekerd tot een maximum bedrag van €
25.000 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar het risico van schade aan
zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij resp. ter behandeling of om welke reden dan ook
onder beheer zijn van land- en/of tuinbouwbedrijven waaronder trekkers, zelfrijdend
landbouwmaterieel met aangekoppelde aanhangwagens of werktuigen, waar de stagiairs werkzaam
zijn en toegebracht gedurende hun tewerkstelling, mits de schade werd toegebracht door de
praktikant en voor zover de schade verband houdt met zijn/haar praktijkwerkzaamheden.
Indien, als gevolg van schaden aan trekkers, zelfrijdend landmaterieel met
aangekoppelde aanhangwagens of werktuigen veroorzaakt door praktikanten als
hierboven omschreven, verlies van no-claimkorting op de premie optreedt van het
pakket waar bovengenoemd materiaal deel van uitmaakt optreedt, dan wordt dit
verlies van no-claimkorting over één jaar, indien en voor zover dit verlies aan
een praktikant toegerekend kan worden, vergoed tot maximaal het verzekerde
bedrag van € 25.000,00. Deze dekking is alleen dan van toepassing als de
stagiair in het bezit is van een geldig rijbewijs of zogenaamd
trekkerrijbewijs.
Het verlies van no-claimkorting op de premie dient door het praktijkadres aan
het einde van het jaar aangetoond te worden door het overleggen van alle van
belang zijnde stukken en gegevens.
Van deze schaden komen de eerste € 500,00 per geval voor rekening van de
stagiair (eigen risico), tenzij een hoger eigen risico is overeengekomen.
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Clausule L5438 - Aansprakelijkheidsdekking Maatschappelijke-, snuffel- en
oriënterende stage
Onder stagiaires worden in dit kader verstaan: de leerlingen, die gedurende
hun opleiding op grond van het door de onderwijsinstelling gehanteerde
praktijkplan voor het opdoen van (maatschappelijk) relevante kennis en
ervaring stage lopen bij inrichtingen, instellingen, bedrijven of
particulieren in Nederland.
In afwijking van hetgeen daaromtrent in de polisvoorwaarden is bepaald, is tot een maximum van
€ 25.000,00 per aanspraak en maximaal € 100.000,00 per verzekeringsjaar meeverzekerd het risico
van schade aan zaken, anders dan motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen, die toebehoren aan resp.
onder beheer zijn van praktijkadressen, waar stagiairs werkzaam zijn, mits toegebracht door een
stagiair en voorzover deze schade verband houdt met zijn praktijkwerkzaamheden. Van deze
schaden komt de eerste € 500,00 per geval voor rekening van de stagiair (eigen risico), tenzij
een hoger eigen risico is overeengekomen.
Tevens is verzekerd de aansprakelijkheid van de praktikanten voor schade:
a. door hen toegebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
praktijkadres;
b. voor zover niet vallend onder a. door hen toegebracht vanaf het moment
dat zij voor het verrichten van de werkzaamheden op het praktijkadres
zijn gearriveerd tot het ogenblik dat zij na het beëindigen van hun
dagtaak dit adres verlaten.
De dekking volgens deze clausule eindigt na afronding van de stageperiode,
zoals dat in de stageovereenkomst is vastgelegd, of zoveel eerder als de
stage daadwerkelijk is beëindigd. De termijn van aanmelden van aanspraken
die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor
de beëindiging van de dekking is maximaal 12 maanden na beëindiging van deze
dekking.
Aan de uit deze clausule voortvloeiende dekking kan geen recht op
schadevergoeding worden ontleend, indien de schade is gedekt door een andere
verzekering (al dan niet van oudere datum) of onder een andere verzekering
gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
M6051

Zaakschade ongeacht aansprakelijkheid

In uitbreiding op de omschrijving van de dekking en in afwijking van de omschreven
opzichtdekking in de polisvoorwaarden wordt onder deze verzekering een vergoeding verleend voor
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schade aan zaken van derden voor zover het ontstaan van die schade in direct causaal verband
staat met de verzekerde hoedanigheid van verzekeringnemer of verzekerden.
Deze uitbreiding strekt zich niet uit tot eventuele gevolgschade, zoals bedrijfsstilstand
en extra kosten en geldt niet in geval de aanspraak wordt ingesteld door een gesubrogeerde
verzekeraar.
Niet verzekerd is de zaakschade verband houdend met verdwijning, vermissing, verwisseling
of diefstal van zaken.
Maximale vergoeding onder deze clausule is € 12.500,00 per aanspraak en verzekeringsjaar,
rekening houdend met een eigen risico van € 250,00 per aanspraak, tenzij in de polis een hoger
eigen risico is genoemd.
Aan de uit deze clausule voortvloeiende dekking kan geen recht op schade vergoeding worden
ontleend, indien de schade is gedekt door een andere verzekering (al dan niet van oudere datum)
of onder een andere verzekering gedekt zou zijn als deze verzekering niet bestond.
M6222
Clausule Medische Handelingen en Medicijntoediening Onderwijs
Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voortvloeiend uit het verlenen en
uitvoeren van zorgtaken met een verpleegkundig karakter mits de betreffende
werknemer/zorgverlener voor het verlenen en uitvoeren van die taken/handelingen over een aan
hem/haar schriftelijk gedelegeerde bevoegdheid beschikt zoals bedoeld in de Wet Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (BIG) zoals beschreven in het Protocol Medicijnverstrekking en
medische handelingen scholen die wordt verstrekt door de GGD.
Aan deze bevoegdheid zijn de volgende voorwaarden verbonden:
de betreffende werknemer dient over de te verrichten handelingen adequaat te zijn
geïnstrueerd door een daartoe bevoegde arts of verpleegkundige;
er dient een bekwaamheidsverklaring te zijn afgegeven door de arts die verantwoordelijk is
voor de medische begeleiding van de leerling in kwestie
er moet toestemming zijn verleend door de ouders van de betreffende leerling.
Er is geen dekking conform deze clausule als blijkt dat er niet is voldaan aan het gestelde in
het genoemde protocol, tenzij verzekernemer aannemelijk maakt dat de schade niet is ontstaan en
niet is verergerd door het niet voldoen aan het protocol.
R1712 - Uitsluiting voorrisico
Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat
heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Indien sprake is van
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een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien
dan is voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks.
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This certificate contains an extract from the original Dutch wordings. The conditions in the Dutch language shall
always take precedence. Rights may be derived from the original policy only.

TO WHOM IT MAY CONCERN

Hereby we confirm that all employees and students of Stichting BOOR in the Netherlands
are insured under the travel insurance with Vivat Schadeverzekeringen N.V. , the
Netherlands, policy number MM110255526.
During his/her stay outside the Netherlands the following costs are covered:
Medical expenses (subsidiary cover)
a. doctors’ fees
b. hospitalization and operation
c. treatment and medicines prescribed by the doctor
d. transport to and from the place of medical treatment
Assistance and expenses of repatriation of wounded, ill or deceased insured persons
Besides a health- and repatriation insurance this package also includes:
Luggage, travel documents, dental expenses, repatriation in case of peril of life or death of
relatives, accidents, locating, saving and rescuing of the insured person, legal assistance in
the event of physical injury.
Emergency number:

AGA (Allianz Global Assistance) - tel. 0031-20-5929292

Scope of cover:

World-wide

Period:

January 1st, 2019 up to and including December 31st , 2019 with
tacit renewal for 12 months each year.

Date:

January, 2019

On behalf of the Insurance Companies,

Authorized agent

One Underwriting B.V.

