Informatie over verzekeringen

Aeres VMBO, Aeres MBO, Aeres Hogeschool, Aeres Tech

Voorwoord

Deze toelichting is bedoeld voor studenten, leerlingen, leerkrachten, stagebieders en ouders. Het
doel is uitleg geven welke verzekeringen van belang zijn, welke verzekeringen door de school
afgesloten zijn en welke dekking er geboden wordt.
Met ‘school’ wordt in deze toelichting bedoeld alle onderdelen resulterend onder Aeres.
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1 Ziektekostenverzekering

Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht zelf een ziektekostenverzekering af te sluiten. De
(aanvullende) voorwaarden kunnen echter verschillen.
De ziektekostenverzekeringen bieden veelal dekking voor het buitenland. Het kan echter zo zijn dat
jouw specifieke polis maximale bedragen voor bepaalde behandelingen vergoedt. Vaak worden
vergoedingen gemaximeerd tot het Nederlands tarief. Het gevaar hierbij is, dat als er iets in het
buitenland gebeurt en de kosten van behandeling hoger zijn dan dat de verzekering vergoedt, het
verschil zelf betaald moet worden.
Dit risico kan afgedekt worden door het afsluiten van een aanvullende verzekering.
Studenten die uit het buitenland in Nederland komen stage lopen of studeren, moeten ook een
ziektekostenverzekering afsluiten (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.s).

Aeres • Informatie over verzekeringen •

Pagina 4 van 13

2 Verzekeringen school

De school heeft vier verzekeringen afgesloten voor leerlingen en studenten die ingeschreven staan
als leerling of student bij de school. De verzekeringen zijn geldig tijdens ingeroosterde schooltijden
en stages waarvan er een door de school getekende stage-overeenkomst is. Voor snuffelstages
(een of twee dagen) of maatschappelijke stage is geen stage-overeenkomst nodig. Wel een
inschrijving als leerling of student. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten die in Nederland
komen studeren; zij moeten ingeschreven staan! Met de juiste inschrijvingen hoeft de leerling of
student niet aangemeld te worden voor de verzekering.
De school heeft vier verzekeringen afgesloten voor studenten:

Stageverzekering

Nederland
Ja

Europa
Ja

Aansprakelijkheidsverzekering

Ja

Ja

Ongevallenverzekering

Ja

Ja

Buiten Europa
Ja excl. USA en
Canada
Ja excl. USA en
Canada
Ja

Reisverzekering

Nee

Ja

Ja

2.1.

Dekking
Schade eigendommen
stagebieder
Schade aan derden (niet zijnde de
school/ stagebieder)
Secundair, voornamelijk lichamelijk
letsel,
Bagage, repatriëring, reizen buiten
Nederland

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (dus niet de student (1) of de school (2)
maar anderen, derden) toegebracht door leerling of student binnen schooltijd of stage.
Schade toegebracht aan de school of aan een stagebieder (zijn geen ‘derden’) valt hier niet onder.
Verzekerd bedrag:
Eigen risico:
Wie:
Verzekeringsgebied:
Verzekeraar:
Polis nummer:

1

maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis, vermogensschade1
€ 500.000
€ 1.000
Alle studenten en leerlingen van Aeres
Wereld (exclusief USA en Canada)
Meeùs
5229-29868946

Vermogensschade: materiële schade
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De verzekering is alleen van toepassing tijdens schooltijd. Aansprakelijkheid buiten schooltijd of
stagetijd in Nederland of het buitenland valt hier dus niet onder!
Voor de tijd dat deze verzekering niet geldt, moet een eigen aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten zijn/ worden.
De verzekering geldt niet voor schade die veroorzaakt is met een motorvoertuig. Ieder
motorvoertuig heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

2.2.

Stageverzekering

Om tegemoet te komen aan de stagebieders heeft de school een stageverzekering afgesloten. Deze
vergoed de schade aan de stagebieder, veroorzaakt door de stagiair, die niet door de stagebieder
verzekerd is.
Een stagiair wordt door de Nederlandse wet gelijk gesteld aan een werknemer. Schade die
veroorzaakt wordt door een stagiair aan een derde dient binnen Nederland verzekerd te zijn door
de stagebieder. De werkgever (= stagebieder) is aansprakelijk voor eventuele schade die een
werknemer in functie veroorzaakt (art. 6:170 BW & art. 7:658 BW).
De stagebieder moet dus een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben voor de stagiair. Er
dient een stage-overeenkomst tussen de stagiair en het stage biedende bedrijf af te worden
gesloten. Het uitsluiten van de aansprakelijkheid door de stagebieder middels een stage
overeenkomst is niet mogelijk.
Verzekerd bedrag:
Eigen risico:
Wie:
Verzekeringsgebied:
Verzekeraar:
Polis nummer:

maximaal € 25.000,- per gebeurtenis,
€ 1.000, eigen risico
Alle studenten en leerlingen van Aeres
Wereld (exclusief USA en Canada)
Meeùs
5229-29868946

De verzekering geldt niet voor schade die veroorzaakt is met een motorvoertuig. Ieder
motorvoertuig heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.
Ook de schade veroorzaakt aan een motorvoertuig van de stagebieder (auto, trekker etc.) valt niet
onder deze verzekering. De stagebieder zal deze schade moeten afdekken met een Casco
verzekering op het voertuig.
Een uitzondering geldt voor stages in het kader van de opleiding motorvoertuigentechniek en landen tuinbouwstages. Hierbij is schade aan, door of met motorvoertuigen wel verzekerd, maar alleen
en uitsluitend wanneer het gebruik van het motorvoertuig onderdeel uitmaakt van de stageopdracht. Boodschappen doen met een auto van het bedrijf valt hier dus niet onder.
2.2.1.
BBL-leerlingen en duaal onderwijs
De werkzaamheden die door BBL studenten worden verricht binnen het bedrijf waar ze werken
vallen niet onder de stageverzekering. De verzekering ziet deze werkzaamheden niet als stage,
maar als werk. De aansprakelijkheidsverzekering dient dan ook door de werkgever afgesloten te
worden.
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2.2.2.
Snuffelstages en meeloopdagen
Onder een snuffelstage wordt verstaan een stage van één dag, waarbij ook werkzaamheden
uitgevoerd worden. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor een normale stage, uitgezonderd de
plicht om een stage-overeenkomst af te sluiten. Maar de stagebieder moet dus een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben, ook bij snuffelstages.

Onder meeloopdagen wordt verstaan een kennismaking met een beroep waarbij de leerling/
student geen handelingen uitvoert. Dus ‘met de handen op de rug’. In dit geval valt de leerling/
student onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

2.3.

Reisverzekering

De reisverzekering is van toepassing op ingeschreven leerlingen en studenten die voor school of
stagereizen in het buitenland. De verzekeringsvoorwaarden gelden voor stages van maximaal 180
dagen.

Verzekerd bedrag:

A
B
C
D
E

Medisch & ongevallen
Annulering
Bagage totaal
Bagage per item
Aansprakelijkheid begeleider
excursie

F Extra reis/ verblijfskosten
G Repatriëring

Wie:
Verzekeringsgebied:
Verzekeraar:
Polis nummer:

Reisverzekering
Verzekerde som
Eigen risico
€ 5.000
€0
€ 2.500 (premier risque)
€ 100
€ 2.500
€ 100
€ 500.000
Aansprakelijkheid
studenten is NIET
verzekerd met deze
reisverzekering!
kostprijs
Kostprijs

Alle studenten en leerlingen van Aeres
Wereld

Meeùs
5229-29868946

Directe hulpverlening bij ernstige ziekte, persoonlijke ongevallen of overlijden in het buitenland,
terstond berichtgeven aan:

AGA: +31 (0)20 59 29 292
Noteer bij het op reis gaan het AGA telefoonnummer, het polisnummer en de naam van de verzekeraar
(Meeùs). Noteer ook het telefoonnummer van Aeres: 0031 88 020 7000
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Diefstal of beroving: doe aangifte bij de lokale autoriteiten (meestal politie), en vraag een proces
verbaal op. Bij noodzakelijke vervanging de factuur van het te vervangen object bewaren. Bij
terugkomst kan dan een schadeformulier ingevuld worden en opgestuurd.
Bij het huren van een auto/ motorvoertuig moet altijd een aansprakelijkheidsverzekering op het
voertuig afgesloten zijn en dient de schade aan het eigen voertuig volledig (of zo veel mogelijk)
verzekerd te zijn.
Geneeskundige kosten worden niet door deze polis gedekt. Deze kosten worden gedekt door de
(verplichte) ziektekostenverzekering. Met name ziektekosten buiten Europa zijn per behandeling
vaak tot een maximum gedekt. In een aantal gevallen worden kosten voor behandelingen in het
buitenland daardoor niet geheel gedekt! Lees hiervoor de polisvoorwaarden van je
ziektekostenverzekering. Een aanvullende verzekering kan gewenst zijn.

2.4.

Ongevallenverzekering

Een ongeval is “een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de
verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan”. Dus het
laten vallen van een telefoon valt hier niet onder.
In geval van schade is de maximale uitkering:
Voorval
Overlijden
Geneeskundige hulp
Algehele invaliditeit
Tandheelkundige hulp

Dekking
€ 10.000
€ 2.500
€ 100.000
€ 2.500

Tabel 8: Maximale schade uitkering bij Collectieve Ongevallenverzekering

Dit is een secundaire verzekering. Wanneer:
1) Ongevallen tijdens het komen en gaan naar school, inclusief het verblijf aldaar,
2) Excursies georganiseerd door de school onder toezicht onderwijzend personeel,
3) Stage in Nederland en/of buitenland,
Wie:
Verzekeringsgebied:
Verzekeraar:
Polis nummer:

Werknemers, vrijwilligers en ingeschreven studenten onder de 70jarige leeftijd van Aeres
Wereld

Meeùs
5229-29868946

In de Glidertax staat exact vermeld welk percentage van de verzekerde som bij welk letsel wordt
uitgekeerd. De uitkering heeft geen enkele relatie met de werkelijke geleden schade. Het voordeel
van de ongevallenverzekering is dat de premie relatief laag is, altijd tot uitkering komt als er sprake
is van blijvende invaliditeit van de verzekerde en de uitkering los staat van de schuldvraag, zodat de
verzekerde niet de aansprakelijkheid van zijn werkgever hoeft aan te tonen.
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3 Eigen verzekering

Voor buitenland stages dient een eigen verzekering zoals ICS of IPS (International Passport for
Students) verzekering afgesloten te worden.
http://www.studentsinsured.com/ips/
https://www.aonstudentinsurance.com/studenten/buitenland/verzekering/verzekeringspakketten/icscomplete/

Onderstaand een overzicht van wat er verzekerd is bij de school en een voorbeeld van wat er verzekerd
kan worden met IPS (Meeus) en ICS (AON) (2014):

Stages buitenland:
Geneeskundige kosten
Ziekte/ ongeval
Spoedeisende tandheelkundig
Ongeval tandheelkundig
Buitengewone kosten
Telecommunicatie
Repatriëring i.g.v. overlijden
Transport i.g.v. ziekte/ ongeval
Overkomst familie i.g.v. ziekte/ ongeval
Rechtsbijstand
I.g.v. lichamelijk letsel Europa
I.g.v. lichamelijk letsel buiten Europa
I.g.v. letselschade verhaalsrechtsbijstand
Juridische bijstand in het buitenland
Ongevallen
Overlijden
Schade door motorongeval
Blijvende invaliditeit
Aansprakelijkheid particulier
Verzekerd bedrag p/ gebeurtenis

IPS Primary

ICS Complete

Aeres

Kostprijs
€ 400,00
€ 1.100,00

Kostprijs
€ 340,00
€ 1.000,00

€ 5.000
€ 5.000

€ 150,00
Kostprijs
Kostprijs
€ 7.000,00

€ 150,00
Kostprijs
Kostprijs
€ 7.000,00

-

Kostprijs
€ 6.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00

-

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 75.000,00

€ 10.000
€ 75.000

€ 15.000
€ 100.000

€ 1.250.000,00

€ 1.250.000,00

€ 10.000,00

-

€ 1.500,00
€ 5.000,00

€ 1.500,00
€ 6.000,00

-

-

Schade aan zaken stage adres
Bagagedekking & inboedel
Bagage
Inboedel
Annulering

-

Aeres niet in privé
€ 2.500.000 tijd, bij ICS wél in
privé tijd
Aeres: excl. U.S.A.
€ 25.000 en Canada (bij IPS
wél)
€ 2.500 Max. 180 dagen
-

Tabel 6: Vergelijking verzekeringen buitenland stage: IPS/ ICS/ Aeres
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De aansprakelijkheidsverzekering van de school geldt alleen tijdens werktijden van de stage. Een
eigen aansprakelijkheidsverzekering blijft dus noodzakelijk.
De student dient eerst de eigen verzekeringen te toetsen en vervolgens de beste aanvullende
verzekering te kiezen. Deze is nagenoeg altijd nodig!!! Let dan op: de voorwaarden, het
dekkingsgebied, de hoogte van de dekking, de duur van de buitenland-dekking en de hoogte van de
premies.
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4 Schade melden

Schade meldingen dienen zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade gemeld te worden.
1) De schade bij de eigen (persoonlijke) verzekering melden (indien deze is afgesloten,
bijvoorbeeld ziektekostenverzekering, WA motorvoertuigen, aansprakelijkheidsverzekering) van
degene die de schade heeft opgelopen/ veroorzaakt,
2) Daarna de schade melden bij de Centrale Dienst; is de schade niet te verhalen bij de eigen
verzekering, kan de schade geclaimd worden bij de schoolverzekering
h.van.beek@aeres.nl of a.veurink@aeres.nl
3) Vul een schadeformulier in. Dit zal na melding toegezonden worden.
4) Deze stukken opsturen naar:
Hans van Beek (h.van.beek@aeres.nl) . Back up is Alice Vos (a.vos@aeres.nl) Nooit
rechtstreeks naar de verzekeraar.
Voor degenen die met de auto (of zelfrijdend werkmaterieel) onderweg zijn; zorg dat u een schadeformulier
voertuigen in uw auto hebt liggen. Deze zijn gedrukt op doordrukpapier zodat de tegenpartij gelijk een kopie
mee kan nemen. Op te vragen bij ANWB of verzekeringsmaatschappij. Er zijn ook Apps beschikbaar voor
schademeldingen https://www.mobielschademelden.nl/

Om de schade te kunnen indienen zijn de volgende bescheiden nodig:
1 een ingevulde schadeformulier, met een zo goed mogelijke omschrijving van de gebeurtenis, evt.
foto’s van de schade,
2 Afwijzing eigen verzekering als mogelijk,
3 Kopie facturen/ schade raming (op papier),
4 Wie heeft de schade gemeld (van welke school, locatie, naam, mail adres)
5 Bij stages: kopie stage overeenkomst
Telefonisch contact:
Hans van Beek,
Andries Veurink,

088 – 020 5376 of
088 – 020 6340
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5 Disclaimer
Aeres streeft ernaar dat alle informatie in dit document actueel en correct is. Onjuistheden en
onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Aeres wijst iedere vorm van
aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden van de in dit document
weergegeven informatie.
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© Copyright 2016, Stichting Aeres Groep. Alle
rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres.

Postbus 245, 6710 BE Ede
Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
088 020 7000
aeres.nl
info@aeres.nl

