
 

Onze schoolverzekering als geruststellende bescherming van je kind. 
  

Onze school heeft voor lichamelijke ongevallen een 
verzekering afgesloten bij IC verzekeringen.  
Heeft je kind een letsel opgelopen op school en moet je 
een arts raadplegen, dan zal je eigen ziekenfonds een 
groot deel van de kosten terugbetalen.  

Het eventuele deel dat niet door het ziekenfonds terugbetaald wordt: het 
remgeld van de dokters-, ziekenhuis- en apothekerskosten zal door onze 
schoolverzekering worden vergoed. 
Deze verzekering garandeert een degelijke dekking tijdens alle, door de school 
georganiseerde, activiteiten.  
In principe dekt de verzekering ook de verplaatsing naar school en terug. 
Belangrijk:  
Onze school is niet verzekerd voor materiële schade aan eigendommen van de 
leerlingen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.  
Wanneer je kind zelf schade toebrengt aan een ander kind (materieel of 
lichamelijk) kan de school ook niet aansprakelijk worden gesteld. Wij raden je 
aan om voor dergelijke schadegevallen een familiale verzekering af te sluiten. 
 

Wat staat je doen bij een ongeval? 
 

 Je krijgt van de school een geneeskundig getuigschrift dat de arts, die de 
eerste zorgen heeft toegediend, dient in te vullen. Je bezorgt dit 
ingevuld getuigschrift zo snel mogelijk terug aan de directeur. Wij doen 
nu de aangifte bij de ongevallenverzekering. 

 Je betaalt de facturen van dokter(s) voor de toegediende zorgen. 
Je vraagt de gewone tussenkomst bij je mutualiteit en laat het 
document ‘uitgavenstaat’ invullen. Best verzamel je alle onkosten en 
vraag je de terugbetaling in 1 keer. Als je veel en langdurige kosten 
hebt, kan je echter een tussentijdse terugbetaling aanvragen. 

 Apothekerskosten vul je zelf aan op de uitgavenstaat (de kassabonnen 
voeg je bij de uitgavenstaat.) 

 De ingevulde uitgavenstaat, die nu alle onkosten vermeldt die je niet 
terugbetaald hebt gekregen, bezorg je aan de school. 

 Binnen de 14 dagen zal de terugbetaling gebeuren door storting op je 
bankrekening. Vergeet dus niet om je rekeningnummer te vermelden. 

 

Voor al je vragen omtrent verzekering kan je terecht bij de directeur.  

 


