
Reis- en aansprakelijkheidsverzekering Zonnebloemvrijwilligers 2016 
 

 
1. Algemeen 
 
De Zonnebloem heeft voor alle vakantievrijwilligers een reisverzekering en een  
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het is dus niet nodig een eigen reisverzekering af te sluiten.    
Wel gaan we ervan uit dat je zelf voor voldoende verzekering hebt gezorgd voor ziektekosten. En ook 
dat je beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Bij een eventuele schade dient eerst 
gekeken te worden of deze kosten verhaald kunnen worden op de eigen ziektekosten- dan wel 
aansprakelijkheidsverzekering. Wordt de schade niet (geheel) gehonoreerd, dan kun je een beroep 
doen op de reisverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering van de Zonnebloem.  
Mocht je meer informatie of advies willen dan kun je altijd contact met ons opnemen via 
telefoonnummer (076) 564 64 64 of via dienstencentrum@zonnebloem.nl 
 
2. Reisverzekering voor Zonnebloem-vakantievrijwilligers  
 
Voor de verschillende rubrieken zijn de navolgende bedragen per persoon gedekt. 
 
Ongevallen 

• bij overlijden     €   7.500,- 
• bij algehele blijvende invaliditeit   € 45.000,- 

 
Geneeskundige kosten * 

• gemaakt in Nederland    €   1.000,- 
• gemaakt buiten Nederland   €   3.000,- 

 
Tandheelkundige kosten    €      175,- 
 
Buitengewone kosten     Kostprijs 
 
Hulpverlening      Kostprijs 
 
Telecommunicatiekosten    €      100,- 
 
Bagage **  

• totaal      €  1.500,- 
waarvan maximaal voor: 
• foto-, film en videoapparatuur   €     500,- 
• sieraden     €     200,- 
• horloges     €     200,- 
• geld      €     125,- 

 
* De geneeskundige kosten dienen binnen 12 maanden na het ongeval te zijn gemaakt. 
 
** Het eigen risico voor bagage (behalve voor geld) bedraagt € 25 per gebeurtenis. 
 
Informatie collectieve verzekering  
• Met betrekking tot de geneeskundige kosten in verband met ziekte of ongeval bestaat er slechts 

dekking voor zover er geen vergoeding wordt verleend door een andere verzekeraar. 
• Geen dekking bestaat voor de gevolgschade, zoals inkomstenderving of noodzakelijke gezinshulp, 

etc. 
• Schaden waarvoor een gedupeerde reeds zelf een verzekering heeft gesloten (zoals 

kostbaarheden/instrumenten of inboedelverzekering) moeten  primair op de eigen polis worden 
geclaimd. 

• Geen dekking bestaat voor persoonlijke bezittingen die vrij toegankelijk zijn voor derden. Dat wil 
zeggen dat bezittingen in een afgesloten c.q. bewaakte ruimte bewaard moeten worden. 

• De premie voor deze verzekering wordt betaald door de Nationale Vereniging de Zonnebloem. 
 



Wees zorgvuldig met je bezittingen! 
Neem niet onnodig geld en/of kostbaarheden mee! Wij raden je aan zorgvuldig op je bagage te letten 
en steeds extra voorzichtigheid in acht te nemen. 
Verlies/diefstal van geld/cheques en kostbaarheden is slechts gedekt als wordt voldaan aan hoge 
zorgvuldigheidseisen. 
Als er ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen toch iets mis gaat, dan is het van groot belang dat 
de schade binnen 48 uur wordt gemeld aan het Nationaal Bureau van de Zonnebloem, Postbus 2100, 
4800 CC Breda. Je kunt ook contact opnemen met het Dienstencentrum via telefoonnummer 076 564 
64 64. 
 
3. Aansprakelijkheidsverzekering Zonnebloem-vakantievrijwilligers  
 
Het verzekerd bedrag is gesteld op maximaal € 10.000.000,- per gebeurtenis.  
Deze dekking wordt uitsluitend verleend als de vrijwilliger in geval van schade geen rechten en/of 
dekking heeft uit hoofde van een andere verzekering, al of niet van oudere datum.  


