
 

 

 

 

 

Terug naar school !  

In september trekken duizenden kinderen opnieuw naar school.  Van de kleuterklas tot de 

universiteit, iedere periode heeft zijn eigen uitdagingen en risico’s. Alvast enkele tips.   

Bij een ongeval op school bent u in eerste plaats gedekt door de verzekering van de school. Scholen 

hebben meestal een ongevallenverzekering voor de leerlingen, een arbeidsongevallenverzekering 

voor de leerkrachten, een rechtsbijstandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

voor leerlingen en leerkrachten.  De schoolverzekering 

dekt bij ongevallen op school geen materiële schade 

zoals kledij, boekentassen en fietsen. Uitzondering 

hierop is een bril, die gezien wordt als lichamelijke 

schade.  

In sommige situaties kunnen ouders aansprakelijk 

gesteld worden voor een schoolongeval. Een rechter kan 

oordelen dat de schade berokkend door een kind het 

gevolg is van slechte opvoeding. In dergelijke situatie zal 

uw familiale verzekering de schade vergoeden  want de schoolverzekering zal niet tussenkomen.  

Schoolverzekeringen werken met maximumbedragen.  In 

uitzonderlijke situaties zullen de bedragen niet voldoende zijn 

om de medische kosten te vergoeden of zijn bepaalde zaken 

zoals een eenpersoonskamer niet gedekt. Een goede 

hospitalisatieverzekering zal hierin tussenkomen. Daarnaast 

gebeuren trouwens heel veel ongevallen buiten de 

schoolpoort.  

Na het middelbaar trekken veel studenten naar Gent of Leuven om op kot verder te gaan studeren. 

Dient u hiervoor afzonderlijke verzekeringen af te sluiten? Meestal niet. Wanneer uw zoon of 

dochter nog thuis gedomicilieerd staat, zullen de meeste brandverzekeringen ook het studentenkot 

dekken. Verwittig toch uw makelaar wanneer uw kind op kot gaat, zodat uw polis indien nodig 

aangepast kan worden. Ook de familiale verzekering van het gezin blijft uw studenten op kot 

dekken. � 
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Het studentenkot wordt meestal 

gedekt door de 

brandverzekering van het 

ouderlijke huis. 

 



   

Veilig onderweg met uw kinderen 

Kinderen die kleiner zijn dan 1 meter 35 

moeten worden vervoerd in een voor hen 

geschikt kinderbeveiligingssysteem.  Het 

systeem moet aangepast zijn aan het gewicht 

van het kind. Hierin bestaan verschillende 

categorieën: 

• Groep 0: van 1 tot 10 kg 

• Groep 1: van 9 tot 18 kg 

• Groep 2: van 15 tot 25 kg 

• Groep 3: van 22 tot 36 kg 

Kinderen mogen voorin op de passagiersstoel 

zitten. Er is één uitzondering, met name 

kinderstoelen uit groep 0 die tegen de 

rijrichting staan op een plaats waar de frontale 

airbags niet uitgeschakeld zijn.  

Neem een kijkje op de www.bivv.be voor 

meer informatie. � 
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Gratis jongerenrekening 

U wil uw kind van jongsaf leren omgaan met 

zakgeld, maar als ouder houdt u toch graag 

een oogje in het zeil? Dan is de AXA 

jongerenrekening de ideale oplossing.  

De gratis jongerenrekening bestaat uit een 

zichtrekening met bijhorende bankkaart. Met 

de bankkaart kan betaald worden in winkels 

en geld afgehaald worden uit de automaat. 

Men kan ook gebruik maken van homebanking 

en van de Axa-applicaties voor smartphone. 

De jongerenrekening blijft gratis tot hun 25
Ste

 

verjaardag.  

Speciale Actie tot 31/10/2014 

Iedere jongere tussen 12 en 17 jaar die een 

jongerenrekening opent voor 31 oktober 2014, 

ontvangt een Mediamarktkaart ter waarde 

van 15 euro. 

Overtuigd? Kom dan met uw oogappel langs in 

ons agentschap en breng zeker zijn/haar 

identiteitskaart mee. We geven u alle nodige 

informatie en openen een rekening. � 

De gegevens in deze infoflash werden geput uit betrouwbare bronnen. Zij worden aan ons cliënteel verstrekt zonder waarborg noch 

aansprakelijkheid van onzentwege en uitsluitend bij wijze van informatie. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als 

gepersonaliseerd advies op vlak van verzekeringen en beleggingen. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam 

We wensen uw kinderen een gezonde start 

van het nieuwe schooljaar. De eeuwenoude 

wijsheid “een gezonde geest in een gezond 

lichaam” start op school met gezonde 

tussendoortjes. Wij willen hier aan 

meewerken en geven iedere jongere die in 

september langs komt op ons kantoor een 

gratis appeldoosje mee. � 

 


