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D1 – Korte samenvatting verzekering
VERZEKERINGEN T.B.V. LEDEN VAN EHBO LIMBURG

Er zijn een drietal verzekeringen afgesloten door EHBO Limburg nl:

– een AVB aansprakelijkheid en schade (voor leden);

– een ongevallen collectief (voor leden) en

– een rechtsbijstand (voor verenigingen).

In principe zijn alle leden die voorkomen in de centrale ledenadministratie van EHBO Limburg verzekerd, 
mits de verzekerde zijn woonplaats heeft in Nederland, België of Duitsland.

Verzekerd zijn ook de verenigingen- en districtsbesturen, commissieleden, hoofdbestuurs-leden en ander be-
trokkenen bij activiteiten van EHBO Limburg en aangesloten verenigingen.

De verzekering geld tijdens alle activiteiten. Tot deze activiteiten worden ook gerekend de actieve hulpverle-
ning en assistentie op sportvelden en in sportzalen etc., mits dit wordt gedaan in opdracht van en in overleg 
met het bestuur van de vereniging.

Onder actieve hulpverlening wordt verstaan het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer  van een echt 
gebeurd ongeval.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die is veroorzaakt tijdens het verrichten van 
activiteiten overeenkomstig de statuten of regelement.  Het verzekerd bedrag bedraagt 2.500.000,00 euro per 
gebeurtenis en maximaal van 5.000.000,00 euro per jaar.

De verzekering kent een vergoeding van schade wegens diefstal of beschadiging van kleding en uitrusting-
stukken, welke is ontstaan tijdens en verband houdt met het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer van 
een echt gebeurd ongeval.  Vergoed worden de kosten van herstel van de schade, of als herstel niet mogelijk 
is, van de waarde, die het stuk had op het ogenblik van de hulpverlening tot maximaal  250,00 euro per geval.

Niet verzekerd zijn goederen, in welke vorm of van welke aard dan ook, die niet toebehoren tot de persoon-
lijke kleding- of uitrustingsukken van verzekerde. Hieronder zijn te rekenen, materialen, die door derden ten 
behoeve van die hulpverlening ter beschikking zijn gesteld, alsmede verbandstoffen of behoren tot de in-
houd van een verbanpost, welke zijn bedoeld voor gebruik bij eerste hulp.



De verzekering voor goederen geldt dus alleen tijdens actieve hulpverlening.  De verzekering geldt dus niet 
tijdens activiteiten, zoals oefeningen, cursussen, wedstrijden, demonstraties en ander samenkomsten.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig, dat een verze-
kerde bezit, houdt, gebruikt of laat gebruiken.

De verzekering  voor ONGEVALLEN geldt tijdens alle activiteiten en tijdens het rechtstreeks gaan, naar en te-
rugkeren van de plaats waar deze activiteiten zijn gehouden. Tot deze activiteiten worden ook gerekend de 
actieve hulpverlening en assistentie op sportvelden en in sportzalen etc., mits dit wordt gedaan in opdracht 
van en in overleg met het bestuur van de vereniging.

De verzekering kent een uitkering bij  dood en bij blijvend invaliditeit tegen gevolge van een ongeval. Uitke-
ring bij overlijden 2.270,00 euro en bij blijvend invaliditeit maximaal 4.538,00 euro.

Niet verzekerd zijn tijdelijke invaliditeit, kosten van geneeskundige behandeling, loon- of inkomstenderving, 
kosten van vervanging in werk of huishouding.

Rechtsbijstand

U (de verenging) kunt gebruik maken van deze verzekering, als u een conflict hebt waarbij u rechtsbijstand 
nodig hebt. Het conflict moet verband houden met het uitoefenen van uw (bedrijfs) activiteiten. Ook kunt u 
gebruik maken van de incasso module, d.w.z. indien u een factuur niet betaald krijgt, dan bestaat de moge-
lijkheid om deze factuur via deze verzekering laten incasseren. Neem hierover dan contact op met het hoofd-
bestuur.

WAAR MOET AAN GEDACHT WORDEN!

1  In alle gevallen moet u een ongeval en/of schade direct melden bij uw eigen verzekering.

2  Meldt het ongeval en/of schade (binnen 24 uur) via de E-mail bij het hoofdbestuur van EHBO Limburg 
d.m.v.  het  formulier “Proforma Melding van ongeval / letsel / schade”. Ook al lijkt op dat moment van het 
ongeval en/of schade dat het zonder gevolgen is. Blijken die gevolgen er later toch te zijn, dan is het makkelij-
ker en ook veiliger te kunnen verwijzen naar een tijdige melding. Wij melden het aan bij de verzekeringen van 
EHBO Limburg.

3  Leg de overige gegevens vast op het “Ongeval-, letsel- en schadeformulier” dan heeft later de meeste gege-
vens bij de hand.

Beschadigde zaken mogen niet worden vernietigd. De verzekering heeft namelijk recht om de beschadigde 
goederen op te vragen. Bewaar bij een eventueel herstel ook de rekening.

Bij diefstal dient er altijd aangifte gedaan te worden bij de politie. Bewaar een afschrift van deze aangifte.
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Het niet tijdig melden en/of het niet kunnen tonen van de beschadigde goederen, maar ook  het niet voorko-
men in de centrale leden administratie van EHBO Limburg (art. 4 HR), kan een weigering van een eventuele 
uitkering tot gevolg hebben.

Kijk voor specifieke voorwaarden en bepalingen altijd in de verzekeringspolissen.


