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BPV en verzekeringen
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BPV-bedrijf en verzekeringen.
Hoe zit het ook alweer?
Wij zijn ontzettend blij dat onze (BOL)studenten
beroepspraktijkvorming (BPV) kunnen volgen bij uw bedrijf. Door uw
begeleiding levert u een waardevolle bijdrage aan de vakinhoudelijke
en persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. Dank daarvoor! Hoe
vervelend het ook is, soms zit een ongelukje in een klein hoekje. Daarom
ontvangt u de belangrijkste informatie over verzekeringen die van
toepassing zijn wanneer een stagiair van Terra MBO BPV bij u volgt.
 

Aansprakelijkheid BPV-bedrijf
De stagiair valt volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van de
BPV-bieder. Hierdoor is het BPV-bedrijf verantwoordelijk voor de
schade die de stagiair veroorzaakt in de uitoefening van zijn
werkzaamheden. Ook de schade veroorzaakt aan derden valt
hieronder. Het is erg belangrijk dat het BPV-bedrijf een AVB
(Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) heeft waar de stagiairs
op meeverzekerd zijn. Het BPV-bedrijf heeft primaire dekking. In de
praktijk betekent dit dat door de stagiair veroorzaakte schade door het
BPV-bedrijf moet worden geclaimd bij de eigen AVB-verzekeraar.
 

Aanvullende
aansprakelijkheidsdekking
Terra heeft een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering
(=secundaire dekking) voor als de schade niet volledig wordt gedekt
door de verzekering van het BPV-bedrijf. Het eigen risico van deze
verzekering is voor het BPV-bedrijf.

Onder deze aansprakelijkheidsverzekering zoals door de
onderwijsinstelling afgesloten, is niet inbegrepen:
• Het risico van het besturen van een motorvoertuig. Wel verzekerd is

de aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van
landbouwvoertuigen, waarbij het rijden met landbouwvoertuigen
een wezenlijk onderdeel is van de opleiding en de student in het bezit
is van een geldig T-rijbewijs. Dit geldt alleen als de schade is
toegebracht aan het adres van het BPV-bedrijf en/of zaken van
derden welke zich bevinden op het adres van het BPV-bedrijf.

• Joyriding claims. Deze zullen altijd voor rekening komen van de
student of bij minderjarigheid voor rekening van diens ouders/
verzorger of het BPV-bedrijf.

• Diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen
of bezittingen van de student op de plaats waar de BPV wordt
verricht.

 

Contact

 

Op de website mboterra.nl/BPV-gids vindt u meer informatie over dit
onderwerp. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via e-
mail: verzekeringen@onderwijsgroepnoord.nl.
 
Deze beknopte uitleg is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, maar
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de polis,
polisvoorwaarden en de eventuele clausules op de polis bepalen de verzekeringsdekking.
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