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Verzekeringen I Hypotheken I Pensioenen 

Verzekeringnemer Scholengem.voor Vrije School Onderw 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ NIJMEGEN 

PAKKETPOLIS ONDERWIJS 

Polisnummer 

Kenmerk 

lngangs-/wijzig,ngsdatum 

H oofdpremievervaldatum 

Contractsduur 

Contractsvervak:latum 

Reden afgifte 

Aantal leerlingen 

Soort verzekering 

Verzekerde bedragen 

Soort dekking 

Cumulatlemaxlmum 

Voorwaarde(n) 

Clausule( s) 

Nettopremie 

Berekende premie 

Verzekerde rubrieken I artikelen 

Soort verzekering 

5229-539601/1 UL 
01062 3084321 80003 
1 januari 2015 
1 januari 2016 
Onbepaald 
1 januari 2016 
Wijziging verzekerde(n) 

2026 

Ongevallen Collectief 

€ 15. ooo, oo bij overlijden
€ 100. ooo, oo bij blijvende invaliditeit
€ 5. ooo, oo medische kosten
€ 5. ooo, oo tandheelkundige kosten

Functiedekking 
€ 5.000.000,00 

MO-OW 2013 
L5413 L5414 L5434 L5669 AV003 

In tegenstelling tot elders in de polis genoemd zijn 
schades ten gevolge van maatschappelijke, 'snuffel' en 
licht' administratieve stages wel verzekerd. 

€ 1.460, 77 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting 
€ 49,75 tot 1 januari 2016 

Meeus Onderwijs Pool 
- Ongevallen collectief

Doorlopende Schoolreis 
Verzekerde bedragen: 
€ 2. 500 reisbagage 

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN 

MEEÛS 

Assurantiën B.V. 

Oostmaaslaan 57 

3063 AN ROTTERDAM 

Postbus 3234 

4800 DE BREDA 

T +31(0)10 4040143 

F +31 

Internet www.meeus.com 

IBAN NL50ABNA0530015420 

BIC ABNANL2A 

KvK 20009028 
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Datum 

Polisnummer 

Aanhangselnummer 

Blad 

Dekkingsgebl!ld 

Gevaarlijke sporten 

Bgen risico 

Voorwaarde(n) 

Clausule(s) 

Nettopremie 

Berekende premie 

Verzekerde rubrieken I artikelen 

Soort verzekering 

Hoedanigheid 

Stage 

Verzekerd bedrag 

Eigen risico zaakschade 

Voorwaarde(n) 

Clausule{s) 

18 augustus 2015 
5229-539601 /1 UL 
8 
2 

€ 
€ 

€ 
€ 

Wereld 

5.000 
500 

Kostprijs 
500 

500.000 

Niet meeverzekerd 
€ 50,00 bij bagageschade 

MR-OW 2013 
L5418AV003 

Alarmnummer AGA: 

geneeskundige kosten 
tandheeldkundige kosten 
buitengewone kosten 
schade aan verhuurde verblijven 
aansprakelijkheid begeleiders 

- tel. 0031-20-5929292 vanuit het buitenland 
- tel. 020-5929292 binnen Nederland 

€ 546, 78 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting. 
€ 18,62 tot 1 januari 2016 

Meeûs Onderwijs Pool 
- Groeps- en schoolreis 

AVB Claims Made 
Onderwijsinstelling 
Niet meeverzekerd 

€ 2. soo. ooo, oo max. per aanspraak 
€ 5. ooo. ooo, oo max. per verzekeringsjaar 

€ 100,00 
per aanspraak 

MA-OW 2013 
L5421 L5422 M6051 M6222 BBR14 AV003 
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Datum 

Polisnummer 

Aanhangselnummer 

Blad 

Nettopremie 

Berekende premie 

Verzekerde rubrieken I artikelen 

Soort verzekering 

Verzekerde som 

Voorwaarde(n) 

Clausule(s) 

Netto premie 

Berekende premie 

Verzekerde rubrieken I artikelen 

18 augustus 2015 
5229-539601/1 UL 
8 
3 

In tegenstelling tot elders in de polis genoemd zijn 
schades ten gevolge van maatschappelijke, 'snuffel' en 
licht' administratieve stages wel verzekerd. 

€ 677, 15 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting. 
€ 23,06 tot 1 januari 2016 

MEEÛS 

Assurantiën B.V. 

Oostmaaslaan 57 

3063 AN ROTIERDAM 

Postbus 3234 

4800 DE BREDA 

T +31(0)10 4040143 

F +31 

Internet www.meeus.com 

IBAN NL50ABNA0530015420 

BIC ABNANL2A 

KvK 20009028 

Meeus Onderwijs Pool Verzekerd(e) bedrag(en) 
- Aansprakelijkheid onderw.instelling 

WEGAM/WEGAS 

€ 2.500.000,00 maximum per gebeurtenis 

Tijdelijke krachten 

WG-10.09 WEGAS 
NHT AV003 

1762 fte's 

€ 790, 14 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting. 
€ 26,91 tot 1 januari 2016 

ASR Schadeverzekeringen NV 
-WEGAS 

Verzekerd(e) bedrag(en) 
€ 2.500 . 000,00 

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN 
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Datum 

Polisnummer 

Aanhangselnummer 

Blad 

18 augustus 2015 
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8 
4 
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Datum 

Polisnummer 

Aanhangselnummer 

Blad 

Pakketpremie 

Premieberekening 

Datum afgifte 

Aanvulende autocasco 

WEGAS 

Rechtsbijstand 

Kortlopende stage 

18 augustus 2015 
5229-539601 /1 UL 
8 
5 

€ 3 • 4 7 4, 84 per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting 

Van 01-01-2015 tot 01-01-2016 
Pakketkorting/toeslag 
Collectiviteitskorting 
Poliskosten 
Assurantiebelasting 

Totaal 

18 augustus 2015 

Assuradeuren 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

eid als gevolmachtigde van: 

40,0% REAAL Se adeverzekeringen N.V. 
60,0% AEGON chadeverzekering N.V. 

130,38 
3,04-
9,00-
5,00 

10,53 

133,87 

MEEÛS 

Assurantiën B.V. 

Oostmaaslaan 57 

3063 AN ROTTERDAM 

Postbus 3234 

4800 DE BREDA 

T +31(0)10 4040143 

F +31 

Internet www.meeus.com 

IBAN NL50ABNA0530015420 

BIC ABNANL2A 

KvK 20009028 

Voorzover een of meerdere van onderstaande verzekering(en) blijkens aantekening op het 
polisblad is meeverzekerd geschiedt de ondertekening voor die onderdelen als onderstaand: 

100% Avero Achmea Schadeverzekeringen N.V. 
100% ASR Schadeverzekeringen N.V. 
100% DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. 

40,0% REAAL Schadeverzekeringen N.V. 
40,0% AEGON Schadeverzekering N.V. 
20,0% ASR Schadeverzekeringen N.V. 

Meeus Assuradeuren is een handelsnaam van UMG Assuradeuren B.V. welke een aangesloten instelling is van UMG 

Verzekeringen B.V. UMG Verzekeringen B.V. is onderdeel van Aegon en ingeschreven bij de AFM onder nummer 

12008358. UMG Assuradeuren B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en bij de KvK geregistreerd onder nummer 33142879. 

VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN 
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Verzekeringnemer 

VERVOLGBLAD 

Polisnummer 

Kenmerk 

Datumafgifte 

Scholengem.voor Vrije School Onderw 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ NIJMEGEN 

5229-539601/1 UL 
3084321 80003 
18 augustus 2015 

Clausule L5413 - Materiële schade 

De collectieve ongevallenverzekering biedt dekking tegen materiële schade aan 
de bril van verzekerde, aan de op het lichaam van verzekerde gedragen kleding 
en aan het door de verzekerde meegenomen studiemateriaal, zijnde het 
persoonlijk eigendom van verzekerde, mits de materiële schade het gevolg is 
van een aan de verzekerde overkomen ongeval in de zin van de polis. Het 
maximum verzekerde bedrag is€ 250,00 per geval. De verzekering biedt geen 
dekking voor materiële schade indien en voor zover deze op een andere 
verzekering kan worden geclaimd. 

Clausule L5414 - Functionele dekking 

De collectieve ongevallenverzekering kent een dekking als genoemd in artikel 
1.2.2 van de polisvoorwaarden MO OW-2013. 

Clausule L5434 - Dekking Vervoerskosten 

In verband met een de verzekerde overkomen ongeval (conform de 
ongevalsdefinitie in de voorwaarden), worden tot een maximum van€ 500,00 
per gebeurtenis vervoerskosten vergoed van huis naar school en vice versa 
gedurende maximaal 13 weken. De kosten worden vergoed mits deze medisch 
noodzakelijk zijn en bij een schriftelijke verklaring van een arts. 
Bij gebruik van een privé auto, geldt de rijksnorm als kilometervergoeding. 
Clausule L5669 - 24-uurs ongevallendekking voor medewerkers 

Ten behoeve van al het personeel met een vast dienstverband van verzekeringnemer en/of 
degene die als zodanig is omschreven kent deze collectieve ongevallenverzekering 
een 24- uursdekking zoals aangegeven in artikel 2.1.1 van de polisvoorwaarden 
Meeus Ongevallen Onderwijs 2013 (MO OW 2013). 

AV003 Geinformeerde verlenging zakelijke (schade- en inkomens) verzekeringen 

In tegenstelling tot het bepaalde in de van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden 
geldt ten aanzien van de verzekeringsduur dat verzekeringnemer na afloop van de 
eerste contractstermijn het recht heeft de overeenkomst dagelijks op te zeggen met 
een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, 
waarbij de datum van ontvangst door de maatschappij geldt als ingangsdatum van de 

Pagina 1 Zie vervolgblad 
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Verzekeringnemer 

VERVOLGBLAD 

Polisnummer 

Kenmerk 

Datumafgifte 

opzegtermijn. 

Scholengem.voor Vrije School Onderw 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ NIJMEGEN 

5229-539601 /1 UL 
3084321 80003 
18 augustus 2015 

Na afloop van de contractstermijn wordt de overeenkomst stilzwijgend met dezelfde 
periode verlengd, tenzij er sprake is van een contractstermijn van meer dan 
12 maanden. In dit geval geschiedt verlenging voor een periode van maximaal 12 maanden, 
tenzij verzekeringnemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met verlenging voor een 
langere periode. 

Indien een overeenkomst tussentijds of bij de (eerste) verlenging niet tegen 
dezelfde premie en/of condities wordt voortgezet is er sprake van een nieuwe 
overeenkomst. Het dagelijks recht van opzegging gaat in dit geval in per de 
vaste hoofd premievervaldag die valt op of na het verstrijken van 12 maanden 
na de datum van ingang van de gewijzigde (nieuwe) overeenkomst. 

Clausule L5418 - Verzekeringsdekking 

Tijdens een reis of excursie zijn uitsluitend de hoogste verzekerde bedragen 
voor geneeskundige en/of tandheelkundige kosten van kracht. De verzekerde 
bedragen hiervan cumuleren niet met de verzekerde bedragen van de collectieve 
ongevallenverzekering. 

Clausule L5421 - Uitsluiting adviezen 

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit 
adviezen, tekeningen of ontwerpen van verzekerde. 

Clausule L5422 - Bezoekersclausule 

Deze verzekering dekt mede de vergoeding van schade wegens letsel opgelopen door 
bezoekers van de instelling van verzekerden, indien verzekerden te kennen geven 
dat de schade moet worden vergoed, los van de vraag of er schuld of 
schuldbeperkende omstandigheden aanwezig zijn en verzekerden zich ook niet op 
deze beperkende omstandigheden willen beroepen. 

In deze regeling worden onder bezoekers verstaan: 
Deelnemers aan, of ten behoeve van verzekerden georganiseerde bezoeken of 
ontvangsten, zoals bijvoorbeeld excursies, open dagen, bezichtigingen, 
bedrijfsbezoeken e.d., alsmede afnemers van verzekerden en diegenen die namens 
afnemers handelen of in verband met transacties tussen verzekerden en haar 

Pagina 2 Zie vervolgblad 
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Datum afgrfte 

Scholengem.voor Vrije School Onderw 
Wilhelminasingel 15 
6524 AJ NIJMEGEN 

5229-539601/1 UL 
3084321 80003 
18 augustus 2015 

afnemers optreden. Met bezoekers wordt uitdrukkelijk niet bedoelt de ondergeschikten van 
verzekeringnemer en/of bij verzekeringnemer 
ingeschreven leerlingen. 

De schaderegeling is onderworpen aan het Nederlands recht terzake van de 
schadevergoeding ingeval van doodslag, kwetsing of verminking. 
Aan deze clausule kunnen geen rechten worden ontleend, indien de verzekerde 
getroffen bezoekers en/of rechtverkrijgende en/of rechtsopvolgers van de 
getroffen bezoekers, nalaten of weigeren op verzoek van assuradeuren hun rechten 
tegen mogelijke aansprakelijke derden aan assuradeuren over te dragen. 
In het kader van deze regeling zal geen beroep worden gedaan op eventuele 
uitsluitingen voorkomend in de algemene of bijzondere voorwaarden terzake van 
door eigen voortstuwing voortbewogen vaartuigen. 

In geval van schade bedragen de maximale vergoedingen in ieder geval: 
- € 5.000 bij overlijden 
- € 12.500 bij algeheel blijvende invaliditeit. 
Er geldt een maximum van€ 250.000 per gebeurtenis en€ 500.000 per 
verzekeringsjaar. 

M6051 Zaakschade ongeacht aansprakelijkheid 

In uitbreiding op de dekking volgens artikel 3 'algemene omschrijving van de dekking' van 
de bijbehorende Voorwaarden Meeûs Aansprakelijkheid Onderwijs 2013 (MA OW 2013) en in 
afwijking van de uitsluiting volgens het artikel 4.3 'zaken onder opzicht' van dezelfde 
voorwaarden wordt onder deze verzekering een vergoeding verleend voor schade aan zaken 
van derden voor zover het ontstaan van die schade in direct causaal verband staat met 
de verzekerde hoedanigheid van verzekeringnemer of verzekerden. 

Deze uitbreiding strekt zich niet uit tot eventuele gevolgschade, zoals bedrijfsstilstand 
en extra kosten en geldt niet in geval de aanspraak wordt ingesteld door een gesubrogeerde 
verzekeraar. 

Niet verzekerd is de zaakschade verband houdend met verdwijning, vermissing, verwisseling 
of diefstal van zaken. 

Maximale vergoeding onder deze clausule is € 12.500,00 per aanspraak en verzekeringsjaar, 
rekening houdend met een eigen risico van€ 250,00 per aanspraak. 
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Verzekeringnemer 

VERVOLGBLAD 

Scholengem.voor Vrije School Onderw 
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M6222 Clausule Medische Handelingen en Medicijntoediening Onderwijs 

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voortvloeiend uit het verlenen en 
uitvoeren van zorgtaken met een verpleegkundig karakter mits de betreffende 
werknemer/zorgverlener voor het verlenen en uitvoeren van die taken/handelingen over een aan 
hem/haar schriftelijk gedelegeerde bevoegdheid beschikt zoals bedoeld in de Wet Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (BIG) zoals beschreven in het Protocol Medicijnverstrekking en 
medische handelingen scholen die wordt verstrekt door de GGD. 

Aan deze bevoegdheid zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
de betreffende werknemer dient over de te verrichten handelingen adequaat te zijn 
geïnstrueerd door een daartoe bevoegde arts of verpleegkundige; 
er dient een bekwaamheidsverklaring te zijn afgegeven door de arts die verantwoordelijk is 
voor de medische begeleiding van de leerling in kwestie 
er moet toestemming zijn verleend door de ouders van de betreffende leerling. 

Er is geen dekking conform deze clausule als blijkt dat er niet is voldaan aan het gestelde in 
het genoemde protocol, tenzij verzekernemer aannemelijk maakt dat de schade niet is ontstaan en 
niet is verergerd door het niet voldoen aan het protocol. 

BBR14 BBr2014 

Voor schade ontstaan op of na 1 januari 2014 geldt dat in afwijking van het eventueel gestelde 
op het polisblad, vervolgblad en/of voorwaarden meeverzekerd is de aansprakelijkheid van 
verzekerde voor schade toegebracht aan zaken, die een verzekerde anders dan in huur, pacht, 
bruikleen, bewaarneming of uit hoofde van leasing onder zich had, indien deze schade: 
- is vergoed en wordt verhaald door een brandassuradeur, of 
- is veroorzaakt door brand, ontploffing, water, stoom, neerslag en/of blusmiddelen en deze 

schade, indien deze verzekerd zou zijn geweest, zou zijn vergoed en verhaald door een 
brandassuradeur. 
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