
 

POLIS VOOR VRIJWILLIGERS 
 

 

ONGEVALLEN- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
 
HET GEMEENTELIJK ASSURANTIEFONDS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM 
(feitelijk risicodrager Centraal Beheer achmea te Apeldoorn) 
 
 
Polisnummer: GAF-VRIJW./62935-170506/277872 
 
Verzekeringnemer: Gemeente Rotterdam 
 
Verzekerde: De individuele vrijwilliger, echter niet de leden dan wel het bestuur van de organisatie, tenzij 
                    werkzaam als vrijwilliger. 
 

 

Definitie Vrijwilliger: 
Hij/zij die in georganiseerd verband, niet in loondienst zijnde, diensten verricht t.b.v. anderen of de samenleving. 
In voorkomende gevallen kunnen ook werknemers in loondienst bij organisaties, waarbij de meerderheid van de 
werkzaamheden door vrijwilligers wordt verricht, worden meeverzekerd. Dit ter beoordeling door de maatschappij 
(G.A.F.). 
 

 

Definitie Organisatie: 
Een (vrijwilligers)organisatie is een organisatie waarvan de meerderheid van de activiteiten door vrijwilligers 
wordt verricht. 
 
 
ONGEVALLENVERZEKERING 
 
Het Gemeentelijk  Assurantiefonds - hierna te noemen “de maatschappij” - verbindt zich jegens de 
verzekeringnemer, overeenkomstig de aangehechte voorwaarden, ten hoogste de onderstaande bedragen uit te 
keren, indien de verzekerde een ongeval overkomt: 
 

A.  €   12.500,= bij overlijden 

B.  €   25.000,= bij algehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit 

C.  €     1.000,= geneeskundige kosten, alsmede €  500,= voor materiële schade als gevolg van een ongeval,  
                          waarbij medische behandeling noodzakelijk was, met uitzondering van schade aan motorrij- 
                          gen en geld. Er is een franchise van toepassing van €  10,= per schadegeval. 
      €     1.000,= psychische hulpverlening n.a.v. molest 
      €     1.000,= acute huishoudelijke hulp 
 
De dekking is van kracht tijdens komen en gaan van de werkplek, alsmede het verblijf aldaar, onverschillig het 
tijdstip waarop. 
 
Er is geen leeftijdsgrens van toepassing. 
 
 
VERZEKERD MAXIMUM 
 
De maximale betalingsplicht van de maatschappij uit hoofde van deze verzekering is per gelegenheid/jaar 
beperkt tot 
 
  €  1.000.000,= voor de rubrieken A en B tezamen. 
 
Indien ingeval van een ongeval dit maximum per gelegenheid/jaar wordt overschreden, worden de per persoon 
uit te keren bedragen naar evenredigheid verlaagd, totdat bovengenoemd maximum is bereikt. 



 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
Het Gemeentelijk Assurantiefonds - hierna te noemen “de maatschappij” - verzekert overeenkomstig Algemene 
Voorwaarden ZAV05 en Productvoorwaarden LAG05 -voorwaarden van Centraal Beheer achmea te Apeldoorn, 
zoals deze van toepassing zijn voor de gemeente Rotterdam: 
 
€  500.000,= per gebeurtenis voor schade aan personen en/of goederen, gelimiteerd tot €  1.000.000,= per jaar.  
 
€    50.000,= per gebeurtenis voor vermogensschade, gelimiteerd tot €  100.000,= per jaar. 
 
Condities: 
 
Polisvoorwaarden ZAV05 en LAG 05 en bijzondere voorwaarden. 
 
 
Bijzondere voorwaarden: 
 
De opzichtclausule is gedeeltelijk ongedaan gemaakt: 
Goederen van derden, welke verzekerde onder zich heeft, met uitzondering van gehuurde, geleasde of gepachte 
zaken, voer- of vaartuigen, zijn meeverzekerd tot een maximum van €  5.000,= per gebeurtenis; er is een eigen 
risico van toepassing van €  100,= per gebeurtenis. 
 
Artikel 7 van de Productvoorwaarden LAG05 is niet van toepassing. 
 
De aansprakelijkheid van deelnemers aan activiteiten is als secundaire dekking meeverzekerd. 
 
Eigen risico: geen. 
 
Ingangsdatum: 1 april 1992. Laatste versiedatum: 2 februari 2009. 
Afloopdatum:  1 januari 2010 en vervolgens voor een termijn van telkens 12 maanden. 
 
 
Rotterdam, 2 februari 2009. 
 
 
 
 
 
Gemeentelijk Assurantiefonds. 
 
Gemeentewerken Rotterdam 
afd. Schade- en Verzekeringszaken 
EUROPOINT III- kamer 17.30 
Postbus 6633 
3002 AP  ROTTERDAM 
 
TEL. 010-4893548 
FAX  010-4897018     
 

e-mail: h.boender@gw.rotterdam.nl of  e.rampersad@gw.rotterdam.nl 


