Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma
zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer
zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de
eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de
eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.
Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen
hiertegen verzekerd.
Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er
als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het
gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door
hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg
van zijn handelen.
Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik eerste hulp verleen?
Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders
tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling
opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is.
Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of
georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de
aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma
Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering
heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het
Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering.
Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering: - verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak; dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada; - eigen risico: € 125,- per aanspraak ten
aanzien van schade aan zaken. Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of
hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.
Wij zijn lid van een van de koepelorganisaties. Zijn wij dan ook verzekerd?
De koepelorganisaties hebben collectieve WA-verzekeringen voor de leden van hun aangesloten
EHBO verenigingen. De polisvoorwaarden voor deze verzekering verschillen per bond; U kunt
daarover nadere informatie opvragen bij het bestuur van de bond waarbij uw vereniging is
aangesloten.
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