
 

Aanvullende verzekeringen Stichting Radius 

 

 

1. Ongevallenverzekering 

2. Aansprakelijkheidsverzekering 

3. Aanvullende auto schadeverzekering  

4. Ongevallen/inzittenden verzekering 

 
 

1. Ongevallenverzekering 

 

Deze verzekering is van toepassing op vrijwilligers die een ongeval is overkomen tijdens het 

verrichten van werkzaamheden voor Stichting Radius, alsmede tijdens het woon-/werkverkeer.  

 

Verzekerde bedragen:   

Bij overlijden         € 12.500,--  

Bij blijvende (algehele) invaliditeit      € 25.000,--  

Bij gedeeltelijke invaliditeit geldt een uitkering naar rato  

Psychische hulpverlening als gevolg van molest/trauma   €   2.500,--  

Geneeskundige kosten       €   1.000,--  

Materiële schade tot maximaal      €   5.000,--  

Acute huishoudelijke hulp tot een maximum van 20 uur  

 

Voor de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder: 

Bij overlijden          €  5.000,--  

Bij invaliditeit           €  7.500,--  

 

Dekking geneeskundige kosten  

Verzekerd zijn de medisch noodzakelijke kosten die voortvloeien uit de behandeling door 

een arts en de door hem voorgeschreven geneesmiddelen, mits deze kosten een 

rechtstreeks gevolg zijn van het betreffende ongeval. Deze kosten dienen binnen twee jaar 

na het ongeval te worden gemaakt. De dekking is alleen van kracht als voor verzekerde een 

primaire dekking van kracht is voor geneeskundige kosten bij een Nederlandse 

ziektekostenverzekeraar, waaraan verzekerde rechten kan ontlenen. De vergoeding van 

geneeskundige kosten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover niet uit anderen hoofde 

aanspraak op vergoeding van die kosten bestaat.  

 

Dekking materiële kosten  

Indien na een ongeval een arts is geraadpleegd in verband met lichamelijk letsel, kan het 

slachtoffer schade als gevolg van het ongeval aan eigendommen, tot maximaal € 500,-- per 

jaar, vergoed krijgen. Schade minder dan € 25,-- komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

Uitgesloten van vergoeding is schade aan motorrijtuigen (waaronder brom- en snor-

scooters), geld en waardepapieren. Vergoed wordt de dagwaarde. Onder dagwaarde wordt 

verstaan het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te 

schaffen, onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of 

slijtage. 



 

2. Aansprakelijkheidsverzekering 
 

Gedurende zijn werkzaamheden voor de stichting kan het gebeuren dat een vrijwilliger 

anderen (bijv. een andere vrijwilliger of een bezoeker) schade of letsel toebrengt.  

Voor dit soort zaken heeft de stichting een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

Het verzekerde bedrag bedraagt € 1.250.000,--  

 

N.B.: De verzekering is niet van kracht indien de schade wordt gedekt door de eigen 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering.  

Enkele voorbeelden:  

1. Bij het boodschappen doen met een gehandicapte steekt vrijwilligster J. zonder 

goed op te letten het fietspad over. Een bromfietser tracht haar te ontwijken, maar 

botst daarbij tegen een lichtmast. Hij raakt blijvend invalide. De Stichting Radius 

wordt aansprakelijk gesteld.  

2. Bij het bezorgen van maaltijden zet vrijwilliger H. een aantal dozen uit de auto even 

op de straat. Een voorbijganger struikelt daarover en moet in het ziekenhuis worden 

opgenomen. De vrijwilliger wordt aansprakelijk gesteld voor alle daaruit 

voortvloeiende kosten, zoals verpleegkosten in het ziekenhuis, eventueel blijvend 

letsel, operatiekosten e.d. De verzekering van de Stichting Radius neemt deze 

aansprakelijkheid over.  

3. Op de fancy-fair zakt een door de vrijwilligers opgebouwd kraampje in, waarbij een 

bezoeker door een paal aan het hoofd wordt getroffen en in het ziekenhuis moet 

worden opgenomen. De Stichting Radius moet de kosten van verpleging en vervoer 

vergoeden.  

 

Ook de onderlinge aansprakelijkheid is gedekt. 

Een vrijwilligster stoot een pot hete koffie om. Een andere vrijwilligster loopt hierdoor 

brandwonden op ennhaar trui en rok onherstelbaar worden beschadigd. De Stichting Radius 

moet de letselschade én de materiële schade vergoeden.  

 

Verweer tegen ongegronde aanspraken is eveneens gedekt. 

Vrijwilligster P. wordt door een automobilist aansprakelijk gesteld voor een zogenaamd door 

haar begane verkeersfout tijdens het fietsen of wandelen, waardoor zijn auto aanmerkelijke 

schade opliep. P. ontkent aansprakelijkheid. De kosten van verweer worden door de polis 

gedekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Aanvullende auto schadeverzekering  
 

Deze verzekering dekt de schade aan de privé-auto van een vrijwilliger die zijn/haar auto 

gebruikt voor activiteiten, welke plaatsvinden op verzoek van Stichting Radius en waarvan 

de gereden kilometers bij Radius zijn gedeclareerd. Als de eigenaar van de auto geen 

cascodekking voor de auto heeft afgesloten, komt eventuele schade voor rekening van de 

eigenaar van de auto.  

 

De dekking omvat een vergoeding voor de:  

- materiële schade aan de auto, als gevolg van aanrijding (voorwaarde is wel dat 

hiervan direct aangifte wordt gedaan bij de politie), brand, diefstal en ruitbreuk. Ook 

schade aan het interieur van de auto, bijvoorbeeld door het omvallen van de 

vervoerde maaltijd containers/-boxen, is verzekerd 

- verlies of de vermindering van de korting over de eerste drie verzekeringsjaren (zgn. 

schadevrijde jaren) na de schade. 

- het Eigen Risico van de cascoverzekering van de verzekerde.  

 

Bij schade zal een beroep moeten worden gedaan op de verzekering, die de vrijwilliger zelf 

voor zijn auto heeft afgesloten. Via de verzekering van de Stichting Radius wordt alleen de 

schade (tot een maximum van ca. € 4.500,--) vergoed, die niet door de eigen verzekering 

wordt uitgekeerd. Bij deze verzekering dient te worden opgemerkt, dat niet in alle gevallen 

de (volledige) schade onder de voorwaarden van de verzekering valt. Wij adviseren u, om bij 

twijfel contact op te nemen met de financiële administratie van Stichting Radius.  

 

Enkele voorbeelden: 

Tijdens het bezorgen van maaltijden raakt mevrouw M. met haar auto van de weg en komt 

tegen een paaltje tot stilstand. De schade aan haar auto bedraagt € 900,--. Aangezien zij 

alleen WA verzekerd is, wordt door de verzekering die zij zelf heeft afgesloten de schade 

aan haar auto niet vergoed. Zij lijdt dus een verlies van € 900,--. Omdat mevrouw M. ten tijde 

van het ongeval werkzaam was als vrijwilliger van de Stichting Radius, komt de schade 

echter voor rekening van de verzekering van de Stichting Radius en wordt door deze de 

schade vergoed.  

Terwijl de heer G. met enkele ouderen op weg is naar het dienstencentrum, verleent hij geen 

voorrang aan een van rechts komende automobilist, waardoor een aanrijding ontstaat. 

Gelukkig is de heer G. WA+Casco-verzekerd; de schade van de tegenpartij en die aan zijn 

eigen auto worden door de polis gedekt. Hij verliest echter zijn eigen risico ad € 250,-- en 

twee jaar bonuskorting, hetgeen een financiële strop van ruim € 1050,-- betekent. De heer 

G. krijgt dit laatstgenoemde bedrag vergoed van de verzekeringsmaatschappij van de 

Stichting Radius.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Ongevallen/inzittenden verzekering 
 

De vrijwilliger/bestuurder die iemand vervoert is middels deze verzekering verzekerd tegen 

de gevolgen van een eventueel ongeval. Het betreft hier het geneeskundig vast te stellen 

letsel, waar gevolgen uit voortvloeien als overlijden, blijvende invaliditeit en kosten voor 

noodzakelijke geneeskundige behandeling. De hoogte van de eventueel per zitplaats uit te 

keren bedragen is:  

Bij overlijden        € 10.000,-- 

Bij blijvende invaliditeit maximaal     € 20.000,--  

Voor geneeskundige behandeling maximaal   €      900,-- 

 

 

 

 

Handelwijze in geval van schade 
 

Indien tijdens het verrichten van vrijwillige inzet voor de Stichting Radius schade is ontstaan, 

dient de volgende handelwijze in acht genomen te worden:  

Neem zo snel mogelijk contact op met de betrokken medewerker van Radius door wie de 

opdracht verstrekt is. Bij diens afwezigheid dient er contact opgenomen te worden met de 

Financiële Administratie. 

Bewijs- en betaling stukken moet u goed bewaren, vaak vraagt de verzekering daar om. 

U mag de schade niet laten herstellen voordat de verzekering daar toestemming voor geeft 

(ook een kledingstuk dat beschadigd is of vuil geworden is bijvoorbeeld niet eerst wassen).  

Het moge duidelijk zijn dat de Stichting Radius niet tot uitkering van geleden schade over 

kan gaan wanneer de schade, die door een vrijwilliger is aangebracht of die een vrijwilliger 

heeft geleden, niet binnen de termen van één van de bovenstaande verzekeringen valt.  

 

De mogelijkheid bestaat dat de verzekeringsvoorwaarden in de toekomst door de 

verzekeringsmaatschappijen worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen worden 

doorgegeven aan de projecten. Zo nodig wordt een nieuw overzicht samengesteld. 

 

 

 

 

 


