
Ben ik verzekerd bij/door rksv Volkel?  
Alle leden, kaderleden en vrijwilligers zijn tijdens activiteiten bij en voor rksv Volkel verzekerd voor aansprakelijkheid 
(voor diegene die schade toebrengt) en ongevallen (voor diegene die schade lijdt). In eerste instantie altijd via de 
eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering. De KNVB heeft daarnaast voor alle aangesloten verenigingen (en 
bijbehorende leden, kaderleden en vrijwilligers) een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten 
bij verzekeraar AON. Het bestuur raadt echter iedereen aan om ook zelf een goede persoonlijke aansprakelijkheids- en 
ongevallenverzekering af te sluiten omdat de verzekering van de KNVB slechts aanvullend op de eigen verzekering is 
en niet zo uitgebreid is. 
  
Medische kosten en tandartskosten zijn slechts in beperkte mate en tot een beperkt bedrag verzekerd 
evenals eenmalige uitkeringen bij blijvende invaliditeit of overlijden. Niet verzekerd zijn: 
- Kosten die via de eigen polis vergoed worden door de eigen zorgverzekeraar 
- No-claim verlies bij de eigen zorgverzekeraar 
- Schade aan brillen, uitneembare gebitsprothesen, kleding, inkomstenderving, krukken, reiskosten en dergelijke 
  
Meer dan 8 fysiotherapie behandelingen is in voorkomende gevallen gedekt op de polis van de KNVB tot een maximum 
van € 500,=. Voor scheidsrechters geldt in een aantal gevallen een uitgebreidere dekking. Neem bij een schade of 
ongeval als eerste contact op met je leider en je eigen verzekering. Meer informatie over de verzekering en het 
melden van schade leest u op http://www.sportverzekeringen.nl/, de website van AON, de verzekeraar van de KNVB.  
  
Hoe is de verzekering bij vervoer van spelers geregeld? 
Het gaat hier om het vervoer per auto of autobus van de jeugdleden naar uitwedstrijden, toernooien e.d. door begeleider 
of ouder/verzorger. Wat als u tijdens het vervoeren van een groep jeugdspelers bij een aanrijding of ongeval betrokken 
raakt? Is het noodzaak om hiervoor een aparte inzittendenverzekering te sluiten? NEE, de noodzaak hiertoe is niet 
aanwezig. De jeugdleden zijn lid van rksv Volkel en dus ook van de KNVB. In deze hoedanigheid zijn zij onder andere 
verzekerd volgens de ongevallenverzekering van de KNVB indien zij betrokken raken bij een ongeval. Indien er voor de 
auto waarmee de jeugdspelers worden vervoerd een inzittendenverzekering is afgesloten geeft de 
ongevallenverzekering van de KNVB slechts een verhoging van de verzekerde bedragen. Meer informatie leest u 
op http://www.sportverzekeringen.nl/, de website van AON, de verzekeraar van de KNVB. 
  
Vervolgens het punt aansprakelijkheid. Indien een ongeval wordt veroorzaakt door schuld van de bestuurder van de 
auto waarin de spelers zaten, dan kan hij ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de inzittenden oplopen. 
Een misverstand is dat velen denken dat juist hiervoor een inzittendenverzekering noodzakelijk is. Dat is niet juist. Indien 
de bestuurder aansprakelijk is voor schade die aan de inzittenden is veroorzaakt, dan wordt hiervoor een beroep 
gedaan op de verplichte WA(M)-verzekering van de auto waarin de spelers zaten. Nogmaals voor alle duidelijkheid: er 
moet bewijs voorhanden zijn dat de bestuurder schuld heeft. Indien er geen schuld is, is er ook geen aansprakelijkheid 
en keert de WA-verzekering van de auto waarin de spelers zaten, ook niet uit. De bestuurder van de auto waarin de 
spelers zaten, loopt dus niet het risico dat hij aansprakelijk is voor de schade aan de inzittende spelers en hij voor deze 
schade zelf moet opdraaien. Voorwaarde is natuurlijk wel dat voor de auto een verplichte en geldige WA(M)verzekering 
is gesloten. Als de bestuurder van de auto waarin de spelers zaten niet aansprakelijk is, is veelal een andere 
(bestuurder) aansprakelijk. Dan kan op deze andere partij de schade van de inzittende spelers worden verhaald. 
  
Welke risico's loopt nu de eigenaar van een auto zoal bij het vervoeren van jeugdspelers? De kans is aanwezig dat u bij 
een aanrijding betrokken raakt. Indien vast komt te staan dat de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is, dan zal deze 
tegenpartij uw schade en die van de inzittenden dienen te vergoeden. Mocht u echter gedeeltelijk of volledig 
aansprakelijk zijn of de schade om welke andere reden dan ook niet verhaalbaar zijn, dan loopt u kans (een deel van) 
uw bonus-malus-korting te verliezen. Bovendien blijft u zitten met de schade aan uw eigen voertuig, tenzij deze voor het 
cascorisico is verzekerd. In dat geval kan een eigen risico van toepassing zijn. Voor de schade die u lijdt omdat u bij een 
aanrijding betrokken bent geraakt, is rksv Volkel niet verzekerd en niet aansprakelijk. Deze schade blijft voor uw eigen 
rekening. Meer informatie leest u op http://www.sportverzekeringen.nl/, de website van AON, de verzekeraar van de 
KNVB. 

 


