Vrijwilligerswerk bij ShowerPower
Verzekering informatie
Met deze informatie doen wij een poging om onze vrijwilligers te wijzen op een mogelijk hiaat
in de dekking die een gewone reisverzekering biedt. Wij zijn geen assurantie experts en
verwijzen voor nadere hulp en expertise naar de verschillende assurantiekantoren en
maatschappijen. Het is echt niet de bedoeling je te verontrusten, maar naar aanleiding van
vragen van vrijwilligers vinden wij dat we jou op een aantal aspecten gewezen moeten
hebben.
a. Aansprakelijkheid: kijk na of op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook
vrijwilligers werk (binnen Europa) is meeverzekerd.
ShowerPower heeft zelf een zogenaamde bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten via Amlin.
b. Ziektekostenverzekering: Griekenland valt binnen de EU, dus onder de
basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen is in principe dekking.
Het is niet onverstandig in dit geval om op een reisverzekering ook medische kosten
toch nog mee te verzekeren, omdat er soms toch onvoorziene kosten kunnen zijn.
c. Reisverzekering: deze wordt normaal gesproken gesloten als particulier/toerist, het is
verstandig om vooraf na te gaan of de (lichte) werkzaamheden als vrijwilliger voor
ShowerPower ook onder de dekking vallen.
De belangrijkste rubrieken op de reisverzekering zijn:
1. Basisdekking waaronder veelal vallen zowel hulpverlening als repatriëring.
2. Medische kosten (voor zover niet gedekt onder de eigen
ziektekostenverzekering).
3. Uiteraard kunnen ook andere rubrieken verzekerd worden zoals een bagagedekking en eventuele (extra) ongevallen dekking.
Inzake dit laatste (i.v.m. onverhoopte arbeidsongeschiktheid): het is verstandig
om na te gaan of men onder de Nederlandse WIA-wetgeving verzekerd is voor
arbeidsongeschiktheid c.q. (bv. als ondernemer) een eigen
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.
Er zijn enkele aanbieders in Nederland die specifiek reisverzekeringen voeren
voor bv. (langere) werkvakanties waarop o.a. ook het aansprakelijkheidsrisico
mee verzekerd kan worden. Dit betreft bijvoorbeeld de Goudse en Allianz. Zie
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hiervoor:
https://www.goudse.nl/ondernemer/mijnpersoneel/reizen/expat-pakketindividueel
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/globetrotter-reisverzekering
d. Voor Nederlandse vrijwilligers & ingezetenen:
in geval een onverhoopte schade is er mogelijk ook nog dekking in sommige
gevallen onder de zogeheten VNG-vrijwilligersverzekering waaraan vrijwel alle
gemeentes in Nederland deelnemen. Deze kent nl. een dekkingsgebied Europa en
vervolgens verschillende dekkingsrubrieken waaronder aansprakelijkheid en
ongevallen. Het gaat om een zogeheten secundaire dekking voor beperkte verzekerde
bedragen.
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