Steekkaart 4
Beheer van de lokalen
Goed nieuws! Via het lidmaatschap van Scouts en Gidsen Vlaanderen is elk scoutslokaal
automatisch verzekerd via de lokalenpolis.










Hoe geniet ik van deze polis?
 Je groep is aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen
 Je betaalt tijdig je lidgeldfacturen
Welke gebouwen zijn verzekerd?
 Elk lokaal dat hoofdzakelijk gebruikt wordt door de scoutsgroep voor
scoutsactiviteiten (lokalen, materiaalkot, garage, …)
 Ook tijdelijk gehuurde lokalen zijn verzekerd voor weekends of kampen
Welke schade is verzekerd?
 Schade na brand
 Storm-, hagel- en sneeuwschade
 Waterschade
 Glasschade (ook bij vandalisme)
 Schade door natuurrampen
Wat is niet verzekerd?
 Schade veroorzaakt door eigen leden
 Stormschade aan niet gesloten lokalen (met definitieve ramen en deuren)
 Schade vanwege gebrekkig onderhoud (tip: check het lokalenvisum)
 Vandalisme (behalve voor glasschade)
 Verhuren aan groepen die geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen
(zie “verhuren” op pagina 2)
 De brandverzekering geldt niet bij een evenement (dit is geen
scoutsactiviteit)
Is elke schade verzekerd?
 Er is een vrijstelling van 1250 euro. Lagere bedragen worden niet vergoed.

Help! Brand? Storm?
1. Maak foto’s
2. Laat de brandweer een verslag opmaken met mogelijke oorzaken
3. Vul het aangifteformulier van de brandverzekering in (vermeld zeker tijdstip!)
(www.scoutsengidsenvlaanderen.be/formulieren)
4. Stuur op naar Ethias
5. Sluit bijkomende schade uit (bv. tent of shelter afbreken)
6. Wacht met herstellingen tot je toestemming hebt van Ethias! Het kan zijn dat zij
een expert wil sturen.

Help! Diefstal? Vandalisme? Inbraak?
De vrijstelling voor

1.
2.
3.
4.

Maak foto’s
schade bij diefstal
bedraagt €2500
Doe aangifte bij de politie
Laat een offerte opmaken om de schade te betalen
Als de schade groter is dan €2500 vul je het formulier van de brandverzekering in
(www.scoutsengidsenvlaanderen.be/formulieren)
5. Als het schadebedrag lager is heeft aangifte geen zin
6. Opgelet! Diefstal van geld is niet verzekerd.

Help! Rechtsbijstand?
Is de dader bekend? Vraag dan rechtsbijstand via het formulier van de ledenpolis.
Ethias ondersteunt jullie dan in het vorderen van een vergoeding (afhangend van het
vermogen van de dader).
1.
2.
3.
4.

Maak foto’s van de schade
Doe aangifte bij de politie
Maak een raming van de schade (eventueel offerte)
Vul het formulier van de ledenpolis in en vraag naar rechtsbijstand in het vrije
tekstvak. (dit formulier is eigenlijk gemaakt voor lichamelijke ongevallen, dus je
zal niet alles kunnen invullen).
5. Ethias zal proberen om het schadebedrag voor jullie terug te vorderen

Verhuren?
Elke groep die bij jou huurt moet in principe zelf een brandverzekering voorzien. Voor
groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen is geen extra verzekering nodig.
Verhuur aan andere groepen:
 Als zij zelf verzekerd zijn voor brand vraag dan een bewijs.
 Anders vraag je een “uitbreiding verzekering lokaal” aan:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/formulieren

Verhuren als polyvalente zaal?
Scoutsgroepen die hun lokaal verhuren als polyvalente zaal (communies, toneelclub,
fuiven, ...) zijn bij wet verplicht om een verzekering objectieve aansprakelijkheid af te
sluiten.
Wie voldoet aan volgende voorwaarden is niet verplicht deze verzekering te nemen:
- Je verhuurt max 12x per jaar.
- Je verhuurt max 24 dagen per jaar (feestjes tot na middernacht tellen als 2 dagen).
- Je verhuurt nooit meer dan 2x per maand.

(Ver)bouwen?




Lichamelijke ongevallen zijn niet verzekerd, vraag een verzekering bij een lokaal
verzekeringskantoor.
Bouwt je groep (of vzw) in eigen beheer? Dan kan een ABR-polis nuttig zijn. Deze
verzekering dekt schade aan de werf zelf.
Bouw je via een aannemer? Deze zal meestal zelf een ABR-polis afsluiten.

