
De verzekeringen van IVN in het kort 

Wat te doen bij schade 
Neem contact op met IVN Servicedesk, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115.  
Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN. 
 
 
 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) 
Dit is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Bij voorkomende schade of ongevallen wordt 
wel altijd nagegaan of er een andere verzekering is die de kosten dekt. Pas wanneer dat niet het 
geval is, treedt de collectieve verzekering van IVN in werking. 
 
Voor wie 
Hieronder vallen de landelijk ingeschreven leden van de vereniging.  
Let wel: donateurs vallen niet onder deze verzekering en evenmin leden van bijvoorbeeld een 
jeugdgroep (als zij niet staan geregistreerd in de landelijke ledenadministratie).  
 
Wanneer geldig 
De verzekering geldt voor activiteiten in verenigingsverband.  
 
Waar geldig 
West-Europa. 
 
Wat is verzekerd 
De aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens een IVN-activiteit aan personen of zaken van 
derden. Of aan zaken die men tijdelijk in huur of gebruik heeft (de 'Opzichtclausule'). Er geldt een 
eigen risico van €200,- per gebeurtenis. Dit eigen risico is voor rekening van de afdeling. In geval van 
opzicht geldt een verhoogd eigen risico van €500,- per gebeurtenis. Ook dit eigen risico is voor 
rekening van de afdeling! 
 
Wat niet is verzekerd 
Bij elke aansprakelijkheidsverzekering is de schade aan of van motorvoertuigen niet verzekerd. 
Hiervoor is de bestuurder van het voertuig (wettelijk) verzekerd.  
 
Wat te doen bij schade 
Neem bij schade contact op met de Servicedesk van IVN, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115. De 
Servicedesk meldt de schade bij onze verzekeringsagent die via de Servicedesk contact onderhoudt 
met de afdeling. Gelieve niet rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN. 
 
 
 

Ongevallenverzekering 
Deze verzekering dekt kosten van ongevallen van leden van IVN die deelnemen aan activiteiten die 
niet door andere verzekeringen worden gedekt. 
 
Voor wie:  
Deelnemers (leden van IVN) aan werkdagen, weekenden, kampen of andere activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van IVN worden uitgevoerd. Ook het risico van mechanisch boomzagen valt 
onder de dekking. In het verleden moest een activiteit vooraf worden aangemeld en alle deelnemers 
worden geregistreerd. Dit is niet meer het geval, maar er moet wel aannemelijk gemaakt kunnen 
worden dat de persoon die schade heeft geleden deelnam aan een activiteit onder 
verantwoordelijkheid van de IVN-afdeling en lid is van IVN. 
 
Wat is verzekerd 
Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen bij een ongeval. 
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Uit te keren bedragen 
€ 25.000 bij blijvende invaliditeit 
€ 50.000 bij overlijden 
€ 500      voor geneeskundige kosten (voor zover niet gedekt door de ziektekostenverzekering) 
 
Wat te doen bij schade 
Neem contact op met IVN Servicedesk, servicedesk@ivn.nl, tel. (020) 6228115. Gelieve niet 
rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeringsagent van IVN. 
 
Bij WoesteLand, de jongeren van het IVN, wordt standaard voor alle deelnemers aan activiteiten  
een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. IVN-afdelingen met vaste jeugd- en/of 
jongerengroepen kunnen dit ook overwegen. 
 
 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Bestuurders van verenigingen kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die 
ontstaat uit bijvoorbeeld nalatigheid of fouten van de vereniging. Om dit risico te ondervangen heeft 
IVN een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle aangesloten 
afdelingen. Deze verzekering dekt de schade die de afdeling wettelijk verplicht is te betalen in 
verband met een aanspraak. 
 
 
De (verkorte) polissen van bovenstaande drie verzekeringen zijn als pdf toegevoegd. 
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