Verzekeringen voor Gastouders
Gastouder zijn of een gastouder in uw gezin hebben brengt de nodige zorg en verantwoording met
zich mee. Het blijkt dat veel gastouders denken dat schade die veroorzaakt wordt door of aan het
kind waarop zij passen, verhaald kan worden op de Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren
(AVP). Maar dat is niet zo.
Als gastouder krijgt u betaald voor diensten en service, dus is een gastouder beroepsmatig aan het
werk. Zijn er personen of goederen die beschadigd worden tijdens de opvang (ook indien u bij de
vraagouder thuis opvangt), dan valt dit volledig buiten de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.
Een ongeluk zit in een klein hoekje…
Vooral bij opvang met meerdere kinderen. Mocht een kind van de schommel vallen, of zijn nieuwe
kleding scheuren of bevlekken…..
Natuurlijk is het nooit bedoeld, maar het kan gebeuren.
Wie is dan aansprakelijk?
Het kan zijn dat ondanks alle zorg van de gastouder, maar ook van het gastouderbureau, de
gastouder toch aansprakelijk is voor schade. (of aansprakelijk wordt gesteld).
Aansprakelijkheid wordt bepaald door de wet. Als door het toedoen, of het nalaten, ook al is het
onbedoeld, de gastouder aansprakelijk is of blijkt, kan de gastouder voor de financiële gevolgen
aangesproken worden. Dit is wettelijk bepaald. Natuurlijk is een gescheurd kledingstuk wel te
overzien, maar wat als er sprake is van serieus letsel? Ook ziektekostenverzekeraars kiezen in
toenemende mate de weg om eventuele aansprakelijke partijen kosten te laten dragen. Wellicht
heeft u ook al eens de vraag gehad van uw ziektekostenverzekering of de medische kosten verhaald
kunnen worden op een ander.
Zekerheid over de financiële gevolgen
Onderdeel van de dekking van een gastouderverzekering is ook de juridische beoordeling of de
gastouder wel aansprakelijk is. Zo ja, dan is er dekking. Zo nee, zal de tegenpartij op de hoogte
worden gebracht. Zo heeft het gastouderbureau, de gastouder, maar ook de vraagouder altijd
zekerheid. De gastouderverzekering voorziet er in, dat als de gastouder wettelijk aansprakelijk blijkt,
de financiële consequenties geregeld zijn.
Verschillende verzekeringen die er voor gastouders zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aansprakelijkheid voor gastouders (AVB);
Inventarisverzekering voor gastouders;
Ongevallenverzekering voor gastouders;
Schadeverzekering inzittende (autovervoer gastkinderen);
Rechtsbijstandsverzekering voor gastouders (let op of fiscaal recht ook verzekerd is);
Inkomensverzekering;
Pensioensverzekering;

Laat je goed voorlichten op gebied van verzekeringen en welke je nodig hebt. Er zijn verschillende
aanbieders voor speciale gastouderverzekeringen, maar je eigen adviseur kan hier misschien ook in
voorzien.
Aanbieders
http://gastouderverzekering.com/index.html
http://kinderopvangpolis.nl/aansprakelijkheid/
http://www.verzekerenvangastouders.nl/
https://www.krooswijkenvanhoof.nl/gastouderverzekering
https://www.broodfonds.nl/
Bron:
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/gastouderverzekering/

