
 
 
 
 
 

Verzekeringen 
 
schoolongevallenverzekering 
Deze verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de 
schooluren, activiteiten in schoolverband, waaronder stages en sportwedstrijden en op weg van huis naar 
school en terug en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. 
 
Maximum verzekerde bedragen zijn: 

- € 10.000,00 bij overlijden als gevolg van een ongeval; 
- kostprijs kosten repatriëring stoffelijk overschot buitenland; 
- € 70.000,00 bij algehele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval; 
- € 5.000,00 voor geneeskundige kosten na een ongeval en 
- € 2.500,00 voor tandheelkundige kosten na een ongeval. 

 
De rekening voor geneeskundige en tandheelkundige kosten moet in eerste instantie worden ingediend bij de 
ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerlingen c.q. de ouders. Indien geen of geen gehele vergoeding 
plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering. 
De ongevallenverzekering is niet van toepassing op activiteiten die grote risico’s met zich meebrengen, zoals: 

- bergexpedities en klettertochten, 
- -diepzeeduiken, 
- snelheidswedstrijden met motorrijtuigen en motorvaartuigen, 
- parachutespringen en deltaflying. 

 
Een uitkering van de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid.  
 
doorlopende reisverzekering 
Tijdens alle reizen, kampen en excursies, die onder auspiciën van de school plaatsvinden, is de doorlopende 
reisverzekering van kracht. 
 
Maximum verzekerde bedragen: 

- € 5.000,00 geneeskundige kosten na een ongeval of bij ziekte, inclusief de kosten van nabehandeling 
in Nederland; 

- kostprijs voor extra kosten voor terugreis, langer verblijf, overkomst familie, etc.; 
- kostprijs voor reddings-, repatriërings- en transportkosten; 
- € 1.500,00 voor reisbagage. De reisverzekering kent een eigen risico van € 75,00 per verzekerde per 

gebeurtenis. 
 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
De Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. De Stichting 
heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zogenaamde 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico. 
Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen 
aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld. Voor erkenning van aansprakelijkheid moet 
vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en 
artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden. Degene die het 
bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus 
van nalatigheid sprake is geweest. 
 
 
 
 



Stage 
Met terzijdestelling van het bepaalde in art. 11.1 van de Voorwaarden AVB (opzicht), is als uitbreiding op de 
dekking volgens art. 7.1.1 meeverzekerd de aansprakelijkheid van verzekeringsnemer en/of van diens leerling 
en/of diens ondergeschikte, voor schade aan zaken van de stageverlener zelf of van derden waarvoor de 
stageverlener aansprakelijk is, veroorzaakt door de leerling en/of de ondergeschikte tijdens de uitoefening van 
de met stageverlener overeengekomen stagewerkzaamheden of tijdens de uitvoering van de werkoriëntatie-
opdrachten. 
 
Deze zaakschade is ook meeverzekerd indien dit het gevolg is van een onrechtmatig handelen van de leerling 
en/of de ondergeschikte, maar de stageverlener die schade niet op de leerling kan verhalen, in verband met 
het ontbreken van aansprakelijkheid. 
In dat geval zal de zaakschade worden vastgesteld en vergoed volgens de regels inzake de wettelijke 
verplichting tot schadevergoeding in boek 6 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 
 
Niet verzekerd zijn aanspraken van regres nemende verzekeraars van de stageverlener en aanspraken voor 
schade die onder een andere verzekering gedekt is. 
 
De aansprakelijkheid/schade is verzekerd tot een maximum van € 5.000,00 per aanspraak met een maximum 
van € 10.000,00 per verzekeringsjaar als onderdeel van het verzekerd bedrag. 
Er geldt een eigen risico per aanspraak van € 1.000,00. 
 
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid van de leerwerkbedrijven alsmede de minibedrijven voor zover deze 
geïnitieerd zijn door de onderwijsinstelling. 
 
 
 
In de door de Stichting Carmelcollege afgesloten Totaalpolis zijn aanspraken tot vergoeding van schade 
veroorzaakt met of door een motorvoertuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorvoertuigen (WAM) niet gedekt. 
 
 
annuleringsverzekering 
Artikel 1. Omvang van de dekking. 
Het Pius X College vergoedt aan de verzekeringnemer tot ten hoogste de betaalde reissom op de volgende 
voorwaarden in geval van: 
1.1 Annulering tot en met de ingangsdatum van de reis: 

de geheel of ten dele betaalde reissom, voor zover de annulering het gevolg is van 
 gebeurtenissen als vermeld in artikel 2 sub 1 t/m 3. 
1.2 Later vertrek/voortijdige terugkeer/opname in het ziekenhuis: 

de gemiddelde reissom per dag voor elke dag die niet is gebruikt door later vertrek, voortijdige 
terugkeer of opname in een ziekenhuis ter plaatse tijdens de activiteitenweek als gevolg van 
gebeurtenissen als vermeld in artikel 2 sub 1 t/m 3 onder aftrek van een door de reisorganisatie 
verleende restitutie, met dien verstande dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan:  
- het aantal dagen dat de reis volgens het programma zal duren; 
- drie dagen indien de gebeurtenis is vermeld in artikel 2 sub 3. 

 
Artikel 2.  
Met inachtneming van het in artikel 1 bepaalde bestaat recht op vergoeding indien het maken van de reis dan 
wel het voltooien van de reis niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden verlangd, één en ander als 
gevolg van een der volgende gebeurtenissen: 
2.1 Overlijden, ernstige acute ziekte of ernstig ongevalsletsel van een verzekerde resp. verergering van 

reeds bestaande ziekten, ongevalsgevolgen of afwijkingen van een verzekerde, voor zover deze 
verergering op de datum van afgifte van de verzekering niet kon worden voorzien. 

 
 



2.2 Overlijden, ernstige acute ziekte, ernstig ongevalsletsel of ernstige verergering van reeds bestaande 
ziekten, ongevalsgevolgen of afwijkingen, voor zover deze verergering niet kon worden voorzien op de 
datum van afgifte van de verzekering van een niet-meereizend in Nederland woonachtig familielid in 
de eerste of de tweede graad van een verzekerde, indien deze gebeurtenis zich voordoet binnen 60 
dagen voor de ingangsdatum van de reis. 
Onder familieleden in de eerste en tweede graad worden verstaan: 
- eerste graad: de ouders, 
- tweede graad: de broers, de zwagers, de (schoon)zusters, de grootouders. 

2.3 Aankomstvertraging om vervoerstechnische redenen van: 
boot of bus ten opzichte van het door de vervoerder verwachte tijdstip van aankomst. In dit geval 
wordt een vergoeding gegeven van: 
- één dag bij vertraging van meer dan 8 doch minder dan 20 uur; 

       - twee dagen bij vertraging van meer dan 20 doch minder dan 32 uur; 
       - drie dagen bij vertraging van meer dan 32 uur. 
 

Indien een verzekerde als gevolg van hiervoor vermelde gebeurtenissen recht heeft op een vergoeding 
dan geldt dit recht eveneens voor de overige verzekerden. 
Bij opname in het ziekenhuis ter plaatse tijdens de activiteitenweek geldt het recht op vergoeding 
uitsluitend voor de getroffen verzekerde en één medeverzekerde. 

 
Artikel 3. Verzekerde som. 
Bij het vaststellen van de verzekerde som dient de prijs van het reisarrangement in aanmerking te worden 
genomen. De prijs van het reisarrangement is de door de verzekerde betaalde reissom exclusief de premie voor 
de annuleringsverzekering. Per verzekerde wordt bij vergoeding uitgegaan van de verzekerde som gedeeld 
door het totaal aantal verzekerden. 
 
Artikel 4. Uitsluitingen. 
Geen recht op vergoeding bestaat, indien een reisarrangement wordt geannuleerd dan wel de reis of het 
verblijf later wordt begonnen dan wel voortijdig wordt afgebroken als gevolg van: 
a. omstandigheden die reeds bij het aangaan van de verzekering de noodzakelijkheid of wenselijkheid 

van annulering, later vertrek, voortijdige terugkeer of ziekenhuisopneming ter plaatse redelijkerwijze 
konden doen verwachten; 

 
b. omstandigheden - hetzij direct, hetzij indirect - bevorderd of verergerd door gewapend conflict, 

burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. 
Voor de betekenis van deze begrippen gelden de begripsomschrijvingen die door het Verbond van 
Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-
Gravenhage zijn gedeponeerd onder nummer 136/1981. 

 
c. omstandigheden, veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een atoomkernreactie 

onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot ongevallen en 
schaden veroorzaakt door radio-actieve nucleïden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, 
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligings-
doeleinden, mits  er door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radio-actieve stoffen. 
Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, 
vindt het in de vorige volzin gestelde geen toepassing.  

 
Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 

 
Artikel 5. Verplichtingen van de verzekerden. 
De verzekerde is verplicht onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 x 24 uur het Pius X College in kennis te stellen 
van de omstandigheden die er toe leiden, dat de reis geen doorgang kan vinden, dan wel dat later vertrek of 
voortijdige terugkeer plaatsvindt. De verzekerde dient tevens op verzoek van het  



Pius X College een bewijsstuk over te leggen, indien hij rechten aan deze verzekering wil ontlenen. Als een 
bewijsstuk zal kunnen gelden een doktersverklaring, een akte van overlijden en in het algemeen datgene wat 
voor de beoordeling door de rector van het Pius X College noodzakelijk is, en alle bewijsstukken of gegevens, 
die het Pius X College nodig acht voor het vaststellen van het recht op en de omvang van de vergoeding. 
 
verlies, diefstal en vernieling 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan of voor vermissing van fietsen, 
privégelden of privégoederen van leerlingen en personeelsleden. 
De Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van 
eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en 
liefst voorzien van hun naam, of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze 
moeten goed afgesloten worden en worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten. 
 
Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen 
jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan veertien jaar maar jonger dan zestien jaar is, kunnen ouders 
zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid. Zij moeten dan aantonen dat hun 
het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben 
kunnen beletten. 
 
Kinderen vanaf zestien jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. 
 
 
 
 
De Stichting Carmelcollege verhaalt de schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris 
in principe op de ouders van de leerling. Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders of de 
meerderjarige leerling een goede WA-verzekering afsluiten. (De meerderjarige leerling is uiteraard zelf 
aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade.) 
Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep 
aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft 
toegebracht. 
Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn 
voor de schade aan te spreken 
 
formulieren en meldingen 
Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallen- of doorlopende reisverzekering is verkrijgbaar 
bij de school of bij het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege (tel. 074 – 2455555). 
 
Schadeaangifteformulieren kunnen worden afgehaald bij de administratie van de locatie van de school. 
De verzekeringen zijn ondergebracht bij: 
 
Marsh B.V. 
Postbus 232 
3000 AE Rotterdam 
tel. 010 – 40 60 535 
e-mail: mss@marsh.com 
polisnummer: 0330 0077 
 
Indien een ongeval ernstig lichamelijk letsel of het overlijden van een verzekerd persoon tot gevolg heeft, dient  
hiervan z.s.m. telefonisch melding te worden gemaakt bij SOS International, tel. +31 (0)20 – 65 15 989. 
Deze melding dient ook te worden doorgeven aan de contactpersoon verzekeringen, Lucas Atto, e-mail: 
l.atto@carmel.nl, tel. 074 – 24 55 555.  
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