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versienummer formulier

07.01.2014

Schade aangifteformulier VNG 
Vrijwilligers Polis

Verzekeringnemer  Invullen door gemeente

Contractnummer  281390
 
Naam gemeente  Heerlen

Adres   Postbus 1    

Postcode en vestigingsplaats  6400 AA Heerlen

Telefoonnummer gemeente  14 045

Benadeelde
Let op: u kunt de schade bij ons melden indien deze niet gedekt is op een andere
schadeverzekering.

1  Contactgegevens        Invullen door benadeelde
    benadeelde 
Naam vrijwilliger/organisatie

Adres

Postcode en vestigingsplaats

Telefoonnummer

Emailadres

IBAN

2  Verzekeringsvorm
Indien bekend graag aankruisen welke verzekering van toepassing is

o	Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers
o	Persoonlijke Eigendommenverzekering
o	Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
o	Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
o	Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
o	Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
o	Rechtsbijstandsverzekering voor Vrijwilligers

> lees verder
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3  Schadedatum

4  Schadebedrag in euro - indien bekend -

5  Omschrijving gebeurtenis/schade of eventueel opgelopen letsel

Bijlagen
Sluit - indien mogelijk - bewijsstukken bij zoals foto’s, aansprakelijkstellingen of
afwijzingsbrief verzekeraar.

6 Ondertekening aanvrager

Plaats   Datum

Handtekening
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw schade aangifteformulier VNG Vrijwilligers Polis.
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Schadeaangifteformulier Vrijwilligersverze-
kering
In de gemeente Heerlen zijn veel vrijwilligers. 
Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is 
maar ook risico’s met zich meebrengt. Om te 
voorkomen dat organisaties en hun vrijwil-
ligers onvoldoende of niet verzekerd zijn heeft 
de gemeente Heerlen, als onderdeel van haar 
vrijwil ligersbeleid, een collectieve vrijwilligersver-
zekering afgesloten.

Wat is verzekerd?
De vrijwilligersverzekering bestaat uit twee pak-
ketten: de Basispolis en de Pluspolis. 
De Basispolis omvat een ongevallen-, persoon-
lijke eigendommen- en aansprakelijkheidsverze-
kering voor vrijwilligers. 
De Pluspolis bestaat uit een aansprakelijkheids-
verzekering voor rechtspersonen, een bestuur-
dersaansprakelijkheid- en rechtsbijstandver-
zekering voor vrijwilligers en een verkeersaan-
sprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. 
Samen bieden deze pakketten een ruime dekking.

Secundaire dekking
Voor alle verzekeringen (behalve de Ongeval-
lenverzekering) geldt: Deze ver zekeringen zijn 
alleen van kracht voor zover de schade niet is ge-
dekt door een andere verzekering al dan 
niet van oudere datum.

Wie zijn verzekerd?
Een vrijwilliger is degene die in enig organisa-
torisch verband onverplicht en onbetaald werk-
zaamheden verricht ten behoeve van 
anderen en/of de samen leving waarbij een maat-
schappelijk belang wordt gediend. 
Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of 
actief voor een organisatie uit de gemeente, 
is verzekerd. Voor mantelzorgers gelden al-
leen de ongevallen- en persoonlijke eigen-
dommenverzekering voor vrijwilligers.

De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwil-
ligers en de Pluspolis zijn niet op hen van toepas-
sing.
Niet verzekerd zijn:
Vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie.

Kosten
Vrijwilligers(organisaties) kunnen kosteloos 
gebruik maken van de Collectieve Vrijwilligers-
verzekering. De verzekering brengt geen admi-
nistratieve- of regis tratieverplichtingen met zich 
mee. Vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden.

In geval van schade
In geval van schade dient de benadeelde een scha-
deaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt 
u hieronder downloaden en volledig ingevuld en 
ondertekend opsturen naar:
Gemeente Heerlen
Afdeling Administraties&Onderzoek
32022 Cluster Verzekeringen
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Middels dit formulier dient benadeelde aan te 
geven wat zijn of haar rol is geweest en bij welke 
maatschappelijke activiteit de schade is ontstaan. 
Wanneer antwoord op deze vragen is verkregen 
zal het Cluster Verzekeringen de schade melden 
bij de verzekeraar (Centraal Beheer Achmea). 
Schade-experts van de verzekering zullen de 
schademelding beoordelen en de schade recht-
streeks met de melder van de schade afwikkelen. 
De gemeente wordt op de hoogte gehouden van 
de afwikkeling van
de schade.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ge-
meente. 
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Toelichting
bij het schade aangifteformulier VNG Vrijwilligers Polis


