Verzekeringen
Hier volgt een korte beschrijving van de dekking voor de
aansprakelijkheidsverzekering en collectieve inboedelverzekering
van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van onze
woonzorgcentra. De dekking geldt zoals deze in de polisvoorwaarden
is omschreven. Deze toelichting geeft een opsomming van de
belangrijkste punten, alsmede andere informatie die voor u van belang
is. Indien u dit wenst, dan kunt u inzage in de volledige voorwaarden
verkrijgen bij het Centraal bureau in Doetinchem.

Aansprakelijkheidsverzekering
Wat is aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid wil zeggen dat iemand verplicht kan worden
om de schade die aan een ander is toegebracht te betalen.
Deze verplichting kan ontstaan doordat de wet dit voorschrijft,
of omdat een bepaalde prestatie niet behoorlijk wordt uitgevoerd.
Dit laatste is voor privépersonen niet van belang en is ook niet
verzekerd. Voordat sprake is van aansprakelijkheid moet aan een
aantal voorwaarden zijn voldaan:

• er moet sprake zijn van schade;
•	de schadeveroorzaker moet schuld hebben aan het voorval;
•	de handeling die de schade veroorzaakte moet ‘onrechtmatig’ zijn;
•	er moet een verband bestaan tussen de handeling en de schade.

Een voorbeeld
Indien u bij iemand op bezoek bent en u gaat in een stoel zitten
waarop die kennis een bril heeft laten liggen, dan bent u niet
aansprakelijk voor de schade aan de bril. Want u hoefde niet te
verwachten dat in een stoel een bril ligt. U hebt dus wél de schade
veroorzaakt, maar u treft geen verwijt (eigen schuld van de kennis).

De dekking
Indien de bewoners aansprakelijk zijn, dekt de aansprakelijkheidsverzekering
het risico van aansprakelijkheid. De dekking geldt alleen wanneer
de schade bestaat uit beschadiging van goederen van derden of uit
het toebrengen van letsel of dood. De schade die door de bewoners
opzettelijk wordt veroorzaakt, is niet gedekt.
Met nadruk wordt erop gewezen dat de aansprakelijkheidsverzekering
niet geldt als verplichte (auto of bromfiets) verzekering die ook voor
een gemotoriseerde rolstoel noodzakelijk is.
In geval van een aanspraak tegen een bewoner neemt de verzekeraar
de behandeling van de schade over. De eventuele advocaat of
proceskosten zijn even eens verzekerd mits met goed keuring van
de verzekeraar gemaakt. Het is dus van belang een schade direct
aan te melden.
Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan goederen die
een verzekerde of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt,
bewoont, huurt, leent, gebruikt, bewaart of om welke reden dan ook
onder zich heeft. Deze aansprakelijkheid is echter wel ten aanzien van
schade aan geleende goederen verzekerd tot een maximum bedrag
van € 7.500,- per gebeurtenis.

De verzekerde som
De verzekerde som bedraagt € 2.000.000,- per gebeurtenis.

Franchise
Er geldt bij elke zaakschade een franchise van € 25,00 per gebeurtenis.
Een franchise houdt in dat wanneer een schade het bedrag van de franchise
overschrijdt, het volledige bedrag wordt vergoed. Derhalve zonder aftrek
van een eigen risico. Blijft de schade onder de franchise, dan volgt
geen schadevergoeding .

Opzeggen huidige aansprakelijkheidsverzekering
Misschien is er op dit moment nog een particuliere aansprakelijkheidsverzekering voor u van kracht die pas over lange tijd eindigt. Soms is
uw huidige verzekeraar bereid om de polis direct te beëindigen, soms
niet. Daar valt dan niets aan te veranderen. De opzeggingsbrief moet
eventueel aangetekend aan de verzekeringsmaatschappij worden
verzonden, waarna u vanzelf bericht ontvangt.

Meer informatie
Voor het afsluiten van een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering
verwijzen wij u naar de receptie van uw locatie. Zij kunnen u een formulier
Aanmelding servicediensten intramurale cliënten overhandigen.

Collectieve inboedelverzekering
Wat is inboedel
Onder inboedel wordt verstaan de huisraad, en alle andere bezittingen
die men voor een geregeld huishouden nodig heeft. Hieronder vallen
dus wél: kleding, meubels, tv- en radiotoestellen, brillen, fotoboeken,
beddengoed, planten etc. Hieronder vallen nooit: geld en geldswaardig
papier, motorrijtuigen (uitgezonderd brom- of snorfietsen, fietsen

met elektrische trapondersteuning en invalidenwagens), caravans
en vaartuigen.
Er is echter een belangrijke groep van goederen die extra zijn
meeverzekerd, of waarvoor een aantal beperkingen geldt. Tot deze groep
behoren:
•	geld, cheques, aandelen en obligaties, en andere geldswaardige
papieren, lijfsieraden, bijzondere kunstwerken en antiek.
De polis dekt deze zaken tot een bepaald bedrag of onder bijzondere
voorwaarden:
•	voor geld en geldswaardige papieren bestaat een beperkte dekking
tot maximaal € 1.000,-;
• voor lijfsieraden geldt een maximum van € 2.500,- bij diefstal;
•	voor antiek, kunstvoorwerpen en postzegelverzamelingen etc. is
het afsluiten van een aparte kostbaarhedenverzekering aan te raden;
dit dient u dan zelf te regelen.

De dekking
De polis biedt dekking voor de algemeen bekende uitgebreide
gevaren zoals:
•	brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, rook- en roetschade, met
uitbreiding van schroeien, zengen en smelten (zie hierna onder eigen risico);
• water-, sneeuw- en stormschade;
• diefstal;
• neerstorten van vliegtuigen;
• beroving en afpersing.
Bij een gedekte schade wordt de nieuwwaarde van de betreffende zaken
vergoed, tenzij de goederen te oud zijn - dat wil zeggen minder waard
zijn dan 40% van de nieuwwaarde. In het laatste geval ontvangt u de
vervangingswaarde. Ook voor uw brom- of snorfiets of invalidenwagen
ontvangt u maximaal de vervangingswaarde, mits zij binnenshuis
waren gestald.

Indien er bij diefstal geen sprake is van zichtbare verbreking, is schade
door diefstal gedekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
•	de diefstal is gepleegd door personeel van de instelling en zulks
onomstotelijk wordt aangetoond;
•	er bekwame getuigen zijn die schriftelijk verklaren dat een onbevoegde
in de woning van de bewoner is geweest op het tijdstip van de diefstal;
• de dader heeft bekend, dan wel is veroordeeld;
• zie hiervoor ook het kopje eigen risico.
Wij merken op dat vermissing met name is uitgesloten van dekking
onder de polis.
Elke schade zal op zijn merites worden beoordeeld en getoetst worden
aan de voorwaarden. Indien een schade niet voldoet aan de voorwaarden
is er geen dekking onder de inboedelverzekering.

De verzekerde som
Er is voor de verzekerde som geen maximum gesteld. Er is dan ook
geen sprake van onderverzekering. Omdat u in geval van schade of
diefstal de waarde moet kunnen opgeven/aantonen, willen wij u wel
adviseren om waardevolle zaken goed te bewaren en te documenteren
door middel van foto’s. Bent u niet zeker van de waarde, dan kunt u
de inboedel of de bijzondere voorwerpen laten taxeren door
een deskundige.

Eigen risico
In principe draagt u als bewoner geen eigen risico. Hierop is echter één
uitzondering:
•	Indien de schade bestaat uit schroeien, zengen of smelten draagt u
een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis. Dit is om te voorkomen
dat geschroeide theedoeken en gaten in kleding door bijvoorbeeld
sigaretten- of sigarenas op de polis worden geclaimd. De bewoners
moeten op dit punt enige zorgvuldigheid in acht nemen.
Het is onmogelijk om een betaalbare dekking te verkrijgen voor diefstal uit
openstaande kamers in een vrij toegankelijke instelling.

Het is dus van groot belang dat bewoners nooit of te nimmer méér geld
of andere kostbaarheden in de woning hebben dan strikt noodzakelijk
is. Geld hoort op de bank en kostbaarheden horen in de kluis. Dure
schilderijen dienen verankerd te worden. Uitdrukkelijk wordt bepaald
dat van de dekking is uitgesloten, schade als gevolg van vermissing
en verdwijning.

Opzeggen huidige inboedelverzekering
Misschien is er op dit moment nog een brandverzekering voor uw
inboedel van kracht die pas over lange tijd eindigt. Het gaan wonen
in een woonzorgcentrum is veelal een geldige reden om de huidige
verzekering op te zeggen. Soms is uw huidige verzekeraar bereid om
de polis direct te beëindigen, soms niet. Daar valt dan niets aan te
veranderen. De opzeggingsbrief moet – eventueel aangetekend - aan
de verzekeringsmaatschappij worden verzonden, waarna u vanzelf
bericht ontvangt.

Toelichting scootmobiel
Een scootmobiel moet volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen
Motorrijtuigen (WAM) verplicht WA verzekerd zijn. Een WA-verzekering
biedt dekking voor de materiële en/ of letselschade met of door
het motorrijtuig toegebracht aan derden, alsmede voor de hierdoor
ontstane gevolgschade. De opzittende zelf is hiermee dus niet verzekerd
voor zijn/haar eigen schade. Ook is de scootmobiel met een WAverzekering niet verzekerd voor diefstal.

Scootmobiel op eigen kamer
Indien een scootmobiel op de eigen kamer wordt gestald, valt de
scootmobiel onder de dekking van de inboedelverzekering. Indien
de scootmobiel zou worden gestolen, is er dekking indien er sprake is
van braakschade of indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat er
sprake is van diefstal. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat van de dekking
is uitgesloten, schade als gevolg van vermissing en verdwijning.

Scootmobiel in de hal
Mocht de scootmobiel in de hal staan, dan is er met betrekking tot
diefstal uitsluitend dekking indien er sprake is van aantoonbare
braakschade. Aangezien een zorginstelling een openbaar pand is,
kan er sprake zijn van diefstal zonder sporen van braak. In dergelijke
gevallen is er geen dekking.

De premie
Zie voor de recente premie de prijslijst op onze website
www.markenheem.nl

Meer informatie
Voor het afsluiten van een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering
verwijzen wij u naar de receptie van uw locatie. Zij kunnen u een formulier
Aanmelding servicediensten intramurale cliënten overhandigen.

www.markenheem.nl

