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Vrijwilligersverzekering stichting Buurtservicepunt
Stichting Buurtservicepunt vindt het belangrijk dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn. Alle
vrijwilligers in de gemeente Leeuwarden zijn verzekerd, omdat de gemeente via de Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten (VGN) een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Hiermee zijn de
vrijwilligers van stichting Buurtservicepunt automatisch goed verzekerd.
Secundaire werking.
De verzekering biedt een ruime dekking, maar de schade zal eerst op een reeds bestaande
verzekering geclaimd worden. Dit betekent dat, mocht er geen dekking zijn op deze verzekering of er
is sprake van geen verzekering, dat de vrijwilligersverzekering van toepassing is.

Schadeformulier
Het schade formulier kun je aanvragen via de website van stichting Buurtservicepunt. Wanneer het
schadeformulier geheel in ingevuld kun je het schadeformulier mailen naar
Stichting Buurtservicepunt zorgt voor de verzending naar de verzekeraar. Mochten er vragen of
onduidelijkheden zijn, dan zal de verzekeraar contact met de vrijwilliger opnemen.
Het schadeformulier kun je op de website downloaden en volledig mailen naar
marthahempeniusbsp@gmail.com. Het schadeformulier kun je ook indienen bij stichting
Buurtservicepunt (en dus niet bij de gemeente). Wij zorgen voor verzending naar de verzekeraar. Bij
vragen of onduidelijkheden neemt de verzekeraar contact met je op. De informatiebrochure van de
VNG Vrijwilligerspolis vind je hier.
Eigen verzekering met deze vrijwilligerspolis overbodig?
Nee, deze vrijwilligerspolis dekt, zoals de naam al aangeeft, alleen de vrijwilligers die bij een
organisatie zijn aangesloten. Personen die in tijdelijk of vast dienstverband aan de organisatie
verbonden zijn, vallen niet onder deze verzekering.
De vereniging/stichting zal voor hen nog zeker een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
moeten afsluiten. Ook de bestuursaansprakelijkheid kun je aanhouden. Bezoekers of deelnemers
kunnen je aansprakelijk stellen.
Wil je een schadeclaim indienen? Lees dan eerst de polisvoorwaarden door.
Voor bepaalde onderdelen van de verzekering geldt een eigen risico. Bij vragen of onduidelijkheden
kun je contact opnemen met Marjolein van Veen via marjoleinbsp@gmail.com of (058) 30 30 100.
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