De verplichte verzekering van Nordwin College
Nordwin College heeft voor leerlingen/studenten, personeel en vrijwilligers een verzekering lopen bij
Meeùs Assurantiën te Den Haag voor ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid en reizen.






Ongevallenrisico.
Deze verzekering geeft uitkering bij blijvende invaliditeit en vergoedt onder bepaalde
voorwaarden medische kosten voor zover niet elders verzekerd. Deze verzekering geeft
uitkeringen wanneer door een ongeval sprake is van blijvend letsel en geeft ook een uitkering
bij overlijden als gevolg van een ongeval. Ook zijn meeverzekerd de vervoerskosten van huis
naar school en visa versa voor maximaal 13 weken indien dit medisch noodzakelijk is. Bij
medische kosten gaat de eigen verzekering altijd voor en is de schoolverzekering dus een
aanvullende verzekering. Schade aan persoonlijke eigendommen (zoals een bril of kleding) is
verzekerd als de schade het gevolg is van een ongeval. De ongevallenverzekering heeft een
24-uursdekking voor stagiairs. De schoolverzekering geeft ook aanvullende dekking bij
medische kosten.
Aansprakelijkheidsverzekering (WA=wettelijke aansprakelijkheid)
(max. € 2,5 miljoen per gebeurtenis of € 5 miljoen per jaar). Het gaat hier om schade ten
opzichte van derden in situaties dat leerlingen/studenten van Nordwin College aansprakelijk
worden gesteld voor schade ontstaan tijdens schooltijd. Dit geldt ook in het geval dat de ene
leerling/student de andere leerling/student aansprakelijk stelt voor een schade. Bij stage is ook
meeverzekerd schade, voor zover niet anders verzekerd, op het stageadres. Bij WA- schade
geldt een eigen risico van € 250,-.
(Wij raden u aan om een gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten).
Doorlopende schoolreisverzekering.
Geeft dekking voor reisbagage, geneeskundige kosten, schade aan verblijven,
aansprakelijkheid begeleiders. Wintersport, survival enz. vallen ook onder de dekking mits
normale voorzichtigheid in acht is genomen.

Regelmatig worden er vragen gesteld waarom het nodig is om ook via de school nog verzekerd te zijn.
De opmerking is dat men zelf al genoeg is verzekerd.
De reden hiervan is dat de verzekering via de school dekking biedt voor zaken die niet verzekerd zijn
via de eigen privé verzekering. Elk jaar blijkt weer dat ongevallen en schades leiden tot een
vergoeding. Het gaat dus om gevolgen van ongevallen en schades tijdens schooltijd en stage die niet
via de eigen verzekering zijn gedekt. Tevens heeft Nordwin College de morele plicht om te zorgen dat
leerling/student goed zijn verzekerd tijdens schooltijd en stage.
Enkele voorbeelden van schadegevallen:
- De leerling/student krijgt op school of stage letsel aan een hand en ondervindt daar blijvend hinder
van. Er is dus sprake van blijvende invaliditeit. De leerling/student kan niet meer op eigen gelegenheid
naar school komen. De kosten van vervoer worden maximaal 13 weken vergoed. De leerling/student
laat tijdens de stage melk van een met penicilline behandelde koe in de melktank lopen. De gehele
inhoud van de melktank is niet meer bruikbaar.
- De leerling/student rijdt op het stagebedrijf met de trekker een stuk uit de muur omdat de voorlader
niet omlaag is gedaan. De schade aan de trekker van de boer en de schade aan de schuur is via de
schoolverzekering verzekerd.

Stages in VS en Canada.
Vanwege de bijzondere aansprakelijkheidsvorderingen in deze landen, is het nodig om bij stage een
IPS (Insurance Passport for Students) af te sluiten. De stagecoördinator kan de leerling/student
hierover informeren.
Nordwin College, 12 oktober 2015.
Wij hebben getracht met de nodige zorgvuldigheid deze tekst samen te stellen, maar u kunt er geen
rechten aan ontlenen. Wij verwijzen u naar de polisvoorwaarden; desgewenst kunt u deze opvragen
bij de afdeling Financiën van Nordwin College.

