Verzekering tijdelijke verhuring
van tenten aan nietScouts en Gidsen Vlaanderen
groepen

Aan
Leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen
Van
Verbondsbeheerder, verantwoordelijke bestuurszaken
Wat is verzekerd?
Ethias waarborgt tegen “alle risico’s” de tenten die toebehoren aan onze scouts- en
gidsengroepen, wanneer ze deze ter beschikking stellen aan groeperingen, verenigingen,
instituten, instellingen of particulieren (derden) (de zogenaamde bruikleen, waar al dan niet
een vergoeding voor wordt gevraagd). De waarborg gaat in vanaf het ogenblik dat de tenten
de lokalen van de eigen groep verlaten en loopt totdat de tenten terug in het lokaal liggen.
De tenten zijn verzekerd tijdens het vervoer, het op- en afladen, het in- en uitpakken, het
opstellen en demonteren, het verblijf. Opgelet: wel enkel op Belgisch grondgebied!
De waarborg is van toepassing op de verschillende onderdelen van de verzekerde
“installaties”: zeildoek, de gespanten, de steunen, zijwanden, spankoorden en pennen. De
waarborg “diefstal” is niet van toepassing op gemakkelijk los te maken onderdelen.
Verzekerde bedragen en premie
Maximum 5.000 euro per activiteit. Indien een derde voor een hoger bedrag aan tenten in
bruikleen neemt, kan eventueel wel via bijvoegsel om een uitbreiding worden gevraagd. Neem
hiervoor contact op met Ethias.
Er is een vrijstelling voorzien van 250 euro. Het heeft m.a.w. geen zin om één klein tentje te
verzekeren als de waarde hiervan te klein is.

Hoe afsluiten?
In bijlage vind je een formulier (“afhalingsformulier”) dat je samen met de tegenpartij invult.
Hierop vul je eveneens de premie in. Als groep ontvang je deze premie, samen met eventueel
het bedrag van de overeenkomst om de tenten te mogen gebruiken.
Vervolgens stort je de verzekeringspremie onmiddellijk door aan Ethias, op het rekeningnr.
091-0035530-57 met vermelding van het polisnummer “45.187.081” Het formulier stuur of
fax je ook zo snel mogelijk door aan Ethias.
Opgelet: regel deze verzekering ten laatste 8 dagen voor het ingaan van de huurperiode. Zo
heeft Ethias de tijd om alles tijdig te registreren. Indien je toch dringender de polis dient af te
sluiten (bv. iemand in nood helpen), neem dan even contact op met Ethias zodat ze op de
hoogte zijn van de hoogdringendheid.
Ter info: in welke mate zijn de tenten verzekerd in onze eigen lokalenpolis?
Alle tenten die jullie als groep in bezit hebben en bij niet-gebruik zijn opgeslagen in jullie
lokaal, zijn mee verzekerd onder onze gewone lokalenpolis. Ook tijdens het transport van de
tenten van en naar de kampplaats en gedurende de opstelling op de kampplaats, geldt onze
lokalenpolis. Ook wanneer je tenten uitleent of verhuurt aan een andere Scouts en Gidsen
Vlaanderen groep, blijft de lokalenpolis gelden. De dekking geldt hier voor heel Europa!
Opmerking:
Indien je huurders bij een andere jeugdbeweging horen, kan het zijn dat zij via hun eigen polis
een gelijkaardige verzekering hebben, ook voor gehuurd materiaal.
Deze bijkomende verzekering hoeft dan in principe niet afgesloten te worden, maar vraag voor
alle zekerheid wel even een attest op!
Nog vragen?
Contacteer dan onze dienst bestuurszaken of de dienst verzekeringen
bestuurszaken@scoutsengidsenvlaanderen.be
verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be
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