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Vallen activiteiten en evenementen onder de aansprakelijkheidsverzekering?
Kleinschalige activiteiten en evenementen zijn gedekt. Dit houdt in: tot 500 mensen binnen, tot 1.000
mensen buiten. Verkeersregelaars zijn meeverzekerd, mits gecertificeerd. Meer informatie over de
certificering van verkeersregelaars vindt u hier.
Niet alle evenementen zijn gedekt. Leg evenementen met een hoger risico altijd aan ons voor.
Carbidschieten wordt nadrukkelijk op de polis uitgesloten.
Vallen speeltuinen onder de aansprakelijkheidsverzekering?
Het exploiteren van een speeltuin is standaard meeverzekerd, mits men zich heeft gehouden aan de
voorschriften uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en er geen sprake is van
achterstallig onderhoud of het niet voldoen aan wettelijke richtlijnen (zie clausule 2846 en 8002).
Vallen dierenweides onder de aansprakelijkheidsverzekering?
Het exploiteren van een dierenweide is standaard meeverzekerd.
Is het organiseren van kinderspelweken verzekerd?
Kinderspelweken die worden georganiseerd door de vereniging dorpsbelangen zijn in principe
verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering. Er zijn uitzonderingen, u kunt bij twijfel het
draaiboek van de kinderspelweek voorleggen aan de verzekeraar.
Zijn feestvuren verzekerd?
Wanneer een vereniging dorpsbelangen een feestvuur organiseert/begeleidt, is dit niet gedekt door
de collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
Het kan zijn dat een gemeente de verantwoordelijkheid voor een feestvuur bij de organisatie
neerlegt en wil dat de vereniging dorpsbelangen zich indekt voor de aansprakelijkheidsrisico’s. De
polis dekt dit niet. Qua schade kan gedacht worden aan: vuurverspreiding, vliegvuur, schade aan
wegen, verkeerde stoffen, bodemverontreiniging e.d.
Dit is iets dat in de vergunning geregeld dient te zijn want deze risico's zijn niet meeverzekerd op de
collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Het is dus verstandig om contact op te nemen met de
gemeente om te zien of het risico voldoende is gedekt.
Wat is verzekerd bij optochten?
Er is mogelijk een beroep mogelijk op de collectieve ongevallenverzekering. Alleen als het evenement
goedgekeurd is door de verzekeraar.
Verzekerd zijn de deelnemers, toeschouwers, werknemers, leden en vrijwilligers zoals omschreven
op de polis.
Zodra er sprake is van gemotoriseerde voertuigen incl. aanhangers, dan is er geen dekking op de
collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Groninger Dorpen.
De deelnemers met een motorrijtuig moeten zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben,
waaronder het meerijden in een optocht met al dan niet een aanhanger is inbegrepen. Dit zou evt.
door de organiserende instantie centraal per object geregeld kunnen worden bij De Vereende, een
verzekeraar gespecialiseerd in bijzondere risico’s. Heb je hier een vraag over? Neem dan contact met
ons op.

Zijn gehuurde spullen verzekerd?
Soms is het noodzakelijk om dingen te huren of iets in bruikleen te hebben voor een bepaalde
activiteit, bijvoorbeeld met Koningsdag of een jubileum van het dorp (zoals een feesttent of een
geluidsinstallatie). Wanneer deze spullen beschadigd raken, dan is dit in principe wel meeverzekerd
(dit geldt niet voor gemotoriseerde voertuigen en aanhangers, want deze moeten volgens de wet zelf
een verzekering hebben).
Let op clausule 2165 (opzichtdekking) meldt:
Per aanspraak geldt een eigen risico van 10% met een minimum van € 125. Ondanks dat dit in
verhouding tot andere aanbieders van verzekeringen laag is, kan dit bedrag toch hoog oplopen. Iets
om rekening mee te houden.
Kunnen wij onze verzekering opzeggen omdat onze gemeente een gratis vrijwilligersverzekering
aanbiedt?
In bijna alle gemeenten wordt een gratis vrijwilligersverzekering aangeboden. Organisaties die
volledig op vrijwilligers draaien vragen zich nu vaak af of hun eigen verzekering overbodig is
geworden.
Toch is opzeggen van uw aansprakelijkheidsverzekering niet verstandig, omdat een vereniging of
stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg
zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk.
Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw (dakpan die op het hoofd van een
bezoeker valt), of een bezoeker van het dorpshuis die van een (defecte) barkruk valt. Of de
werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een
vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging
ook aangesproken worden.
Ook de gratis ongevallenverzekering van de gemeente is alleen bedoeld voor de vrijwilligers.
De vrijwilligersverzekering van de gemeente is bedoeld als een vangnet voor vrijwilligers die tijdens
hun werkzaamheden op één of andere manier met iets worden geconfronteerd waar geen
verzekering voor is.
De gratis vrijwilligersverzekering van de gemeente biedt voor vrijwilligers wel veel extra’s. Zoals een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een persoonlijke eigendommenverzekering.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?
▪

Bel tijdens kantooruren met ons kantoor op 050 306 29 00 of mail naar
info@groningerdorpen.nl

▪

De verzekerde bedragen, uitkeringen, eigen risico, algemene voorwaarden en premies kunt u
opvragen via kantoor.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

