
      

1 
 

    
 

            

COLLECTIEVE VERZEKERINGEN OOZ 
 

Inleiding: 

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) heeft bij AON verzekeringen voor haar leerlingen 

en/of medewerkers een aantal collectieve verzekeringen afgesloten.  

 

1. Ongevallenverzekering: 
De ongevallenverzekering geeft mogelijk een éénmalige kapitaalsuitkering bij 

overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. 

 

Wie zijn er verzekerd? 
Verzekerd zijn het personeel en alle leerlingen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Onder personeel 
wordt ook verstaan stagiair(e)s, vrijwilligers, inleenkrachten en iedereen die verder deelneemt aan de 
door de school georganiseerde activiteiten. Deze verzekering geldt tijdens schooluren en evenementen in 
schoolverband, ook gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering 
geldt ook voor leerlingen die op stage zijn, of die van of naar hun stageadres reizen. Voor personeelsleden 
geldt de dekking 7 dagen per week en 24 uur per dag. 
 

Wat is (maximaal) verzekerd: 

Overlijden €   12.500,00 

Blijvende invaliditeit €  50.000,00 

Geneeskundige kosten €  2.500,00  

Tandheelkundige kosten €  5.000,00  

 
Voor een nog vollediger beeld van deze verzekering kun je via onderstaande link de informatieve 

brochure downloaden. 

03_AON_Ongevallenverzekering_Brochure_A4 (aononderwijs.nl) 

 

Schadeformulier ongevallenverzekering: 

Expat Insurance Package (aononderwijs.nl) 

 
 
 
 
 
 

https://www.aononderwijs.nl/pdf/Productbrochure_Ongevallen.pdf
https://www.aononderwijs.nl/dotAsset/8d76242f-6f46-45eb-8e51-26a0bd8555e1.pdf
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2. Schoolreisverzekering: 

De verzekering geldt wereldwijd bij alle school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in 

schoolverband. Voorwaarde is wel dat de leerlingen onder toezicht staan van door de school 

daartoe aangewezen personen.  De verzekering geldt ook voor reizen in het kader van door 

de school georganiseerde stages. Uitstapjes/excursies van personeelsleden vallen ook onder de 

dekking, voor zover deze in Nederland plaatsvinden 

 
Waar bel je naar toe bij een calamiteit? 

In Nederland: 
T 071 - 364 3100 

Vanuit het buitenland: 
T +31 (0)71 - 364 3100 

Buiten kantoortijden: 
T +31 (0)30 - 256 7777 

 

 

Voor een nog vollediger beeld van deze verzekering, kun je via onderstaande link de 

informatieve brochure van AON downloaden. 

 

AON_BROCHURE_Doorlopende ReisVerz_2 (aononderwijs.nl) 

 

Let op: OOZ heeft geen annuleringsverzekering afgesloten, dus dit gedeelte van de brochure is 

niet van toepassing. 

 

Schadeformulier schoolreisverzekering 

5af96045-d3a3-4c98-a0c9-29e550d8e631.pdf (aononderwijs.nl) 

 
 
 
 
 
 
 

 

tel:0713643100
tel:03171364%203100
tel:031302567777
https://www.aononderwijs.nl/pdf/Productbrochure_Doorlopende_reisverzekering.pdf
https://www.aononderwijs.nl/dotAsset/5af96045-d3a3-4c98-a0c9-29e550d8e631.pdf
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3. Aansprakelijkheidsverzekering: 

Deze verzekering geeft mogelijk een vergoeding voor de schade die je toe hebt gebracht aan een 

derde. 

 

Voor een nog vollediger beeld van deze verzekering, kun je via onderstaande link de 

informatieve brochure van AON downloaden. 

 

01_AON_Aansprakelijkheid_Brochure_A4 

 

Schadeformulier aansprakelijkheidsverzekering: 

Schade melden Aansprakelijkheid (aon.nl) 

 

 

Hoe moet je een schade melden? 
Als je schade hebt en je denkt dat je aanspraak kunt maken op een van de genoemde 

verzekeringen, dan is de eerste stap om de schade zo snel mogelijk telefonisch te melden  

(038-4564560)  en een e-mail te sturen (info-tsgmha@ooz.nl) naar de financiële administratie 

van de Thorbecke Scholengemeenschap. Vervolgens vul je het toegezonden schadeformulier in, 

dat door de financiële administratie via een medewerker van support bij AON terecht komt. 

 
Voor de goede orde: Dit document heeft een informatief karakter en mede daarom kun je aan de 
informatie uit dit document geen rechten ontlenen. 
 
 

Voor verder info zie ook: www.onderwijsverzekeringen.nl. 

 
 

 

https://doc.aon.nl/?c=C7wZXyLhQQ
https://sg.aon.nl/s3/schademelden-aansprakelijkheid
mailto:info-tsgmha@ooz.nl
http://www.onderwijsverzekeringen.nl/

