
 
 

Hoe bent u verzekert als vrijwilliger bij WPW 
Als vrijwilliger van WPW loopt  u risico. Het risico dat u  of uw spullen iets overkomt. Maar 

ook het risico dat u schade veroorzaakt bij iemand anders. Veelal; een cliënt. Echter, als u 

start als vrijwilliger is dat niet direct het eerste waar u aan denkt. U loopt er dus pas tegenaan 

als er al schade is en u dus niet meer de kans hebt om na te denken of u dat risico wel had 

willen lopen. Gelukkig zijn er een aantal partijen die er voor zorgen dat u als vrijwilliger  

uiteindelijk geen risico loopt. 

 

 In het geval dat u schade oploopt of veroorzaakt zijn er drie partijen tot wie men zich  kunt 

richten: 

o Uw eigen verzekeraar 

o De Vrijwilligerspolis van uw gemeente waarin u uw vrijwilligerswerk uitvoert 

o Stichting Wonen Plus Welzijn  

 

De eigen  verzekeraar 

Als u schade veroorzaakt bij iemand, kunt u in eerste instantie een beroep doen op de eigen 

aansprakelijkheidsverzekering. 

De meeste polissen geven namelijk dekking voor wat ze noemen "een vriendendienst". 

Echter , het is aan de verzekeraar om aan te geven of vrijwilligerswerk onder 

"vriendendienst" valt. 

Oordelen ze dat het er niet onder valt, dan is de volgende optie: De Vrijwilligerspolis. 

 

Als u schade  oploopt is het proces  eigenlijk hetzelfde. Dekt uw polis de schade, dan claimt 

u het op uw polis. Dekt die het niet dan meldt u zich bij; de Vrijwilligerspolis. 

 

Er zijn situaties te bedenken waarbij het een combinatie van de twee is.  Bijvoorbeeld als uw 

polis uw schade wel dekt maar een eigen risico inhoudt. Of in het geval van autoschade;  als 

de schade betaalt word , maar u in uw no-claim korting daalt en daardoor meer premie gaat 

betalen. In dit geval meld u zich met deze "restschade" bij; de Vrijwilligerspolis of WPW. 

 

De Vrijwilligerspolis van de gemeenten 

De gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Langedijk en Heerhugowaard  hebben allen een 

vrijwilligerspolis afgesloten op deze polissen staat specifiek vermeld dat bestaande 

dekkingen voor gaan. Oftewel; eerst bij uw eigen verzekering aankloppen. 

De voorwaarden en dekkingen van de verschillende gemeenten zijn te vinden op de website 

van de gemeente waar u uw vrijwilligerswerk verricht. Als zoekterm kunt hierbij het woord 

“vrijwilligersverzekering” gebruiken. 

 

 

 

 



 

Stichting Wonen Plus Welzijn 

WPW heeft voor haar vrijwilligers drie polissen/voorzieningen lopen; 

 

o Aansprakelijkheidsdekking 

o Ongevallendekking 

o Eigen voorziening voor schade aan/met de eigen auto 

 

Aansprakelijkheidsdekking 

Als de eigen aansprakelijkheidsverzekering en de Vrijwilligerspolis geen dekking bieden, dan 

valt het hoe dan ook onder  de aansprakelijkheid van WPW. 

 

Ongevallendekking 

Indien u door een ongeval komt te overlijden:  €10.000,- 

Indien u door een ongeval blijvend invalide raakt:  €50.000,- 

 

Voorziening voor autoschade 

Indien uw schade aan de auto loopt of als u financiële schade heeft door bijvoorbeeld een 

verhoogde premie, dan kunt u een beroep doen op WPW. 

Zij stellen een maximaal éénmalig bedrag à €750,- per schadegeval beschikbaar. 

 

Drie voorkomende situaties 

Een vrijwilliger loopt in het huis van een cliënt tegen een tafeltje en een mooi vaas valt kapot. 

o stap 1: contact opnemen met u eigen aansprakelijkheidsverzekeraar/tussenpersoon 

o stap 2: Als deze het niet dekt->claimen op de Vrijwilligerspolis. 

o stap 3: Als deze het niet dekt-> claimen op de polis van WPW. 

 

Tijdens u vrijwilligerswerk raakt uw horloge beschadigd. 

o stap 1: Kijken of een van uw eigen polissen dit dekt. De inboedelpolis doet dit niet 

 buiten de deur, maar een kostbaarhedenverzekering wel. 

o Stap 2: Als deze het niet dekt-> claimen op de Vrijwilligerspolis onder persoonlijke 

 eigendommen. 
 

Tijdens het bezorgen van maaltijden beschadigt u uw auto. 

Dit claimt u op uw eigen autopolis. Dan zijn er de volgende mogelijkheden. 

1. Uw eigen polis dekt de schade u gaat niet meer premie betalen. U heeft dan geen 

 schade  en hoeft geen andere polis aan te spreken. 

2. Uw eigen polis dekt de schade en u gaat wel meer premie betalen. U doet dan een 

 beroep op de voorziening van WPW. 

3. Uw eigen polis dekt de schade niet. U doet een beroep op de voorziening van WPW. 

 

Belangrijke toevoeging  bij bovenstaande uitleg 

Wanneer u of uw spullen iets overkomen is of u heeft schade bij een cliënt  veroorzaakt 

meldt dit dan op het kantoor van WPW via info@wonenpluswelzijn.nl  of bel 0224 -273140. U 

vraag wordt dan doorgegeven aan de heer Feller (verzekeringsadviseur van WPW) De heer 

Feller ondersteunt u verder  bij het hele proces. Vaak dient er eerst een beroep te worden 

gedaan op de eigen verzekering, maar ook daar kan de heer Feller u bij ondersteunen. We 
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vragen u dan ook om niet zelf aan de slag te gaan maar te wachten tot de heer Feller contact 

met u opneemt. 


