START

Geeft u opdracht tot
verkeerregelen?

Ben ik go ed v erze ke rd v oor v er ke er reg el en ?
ja

nee

Als werkgever?

ja

Sluit een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) met werkgeversaansprakelijkheid af

nee

Als organisator van
evenementen?

ja

nee

Als professioneel bureau dat
regelmatig evenementen
organiseert waarbij verkeerregelen aan de orde is?

ja

Sluit een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven/
organisaties (AVB) met werkgeversaansprakelijkheid af

nee

Als organisatie die incidenteel evenementen organiseert
waarbij verkeerregelen aan de
orde is (bijv. sportclubs)?

Sluit een Uitgebreide evenementenverzekering met dekking voor verkeerregelen af

Sluit een scholieren/-aansprakelijkheidsverzekering af met
dekking voor verkeerregelen

Als school?

Overweeg daarnaast een Ongevallenverzekering af te sluiten

Levert u diensten/
faciliteiten waarbij
verkeerregelen aan
de orde is?

ja

Als vergunning- of
onthefﬁngverlenende instantie?

ja

nee

nee

Als relatie van onderwijs-, cultuur- of
sportinstellingen?

Bent u (binnenkort)
verkeersregelaar of
verkeersbrigadier

ja

In loondienst?

Informeer de aanvrager van
de vergunning/onthefﬁng over
zijn (morele) plicht verkeerregelen te verzekeren

Verstrekt geen vergunning/
onthefﬁng als verzekering
van verkeerregelen niet is
aangetoond

Informeer de instelling over
zijn (morele) plicht verkeerregelen te verzekeren

ja

Informeer bij uw werkgever
of en hoe u bent verzekerd

ja

Sluit voor uzelf een aansprakelijkheidsverzekering af met
dekking voor verkeerregelen

nee

nee

Als zelfstandig beroepsbeoefenaar?

Overweeg daarnaast een
Ongevallenverzekering af te
sluiten

nee

Als vrijwilliger?

Volgt u een opleiding
tot Verkeersregelaar?

Informeer bij uw opleidingsinstituut of en hoe u bent
verzekerd

ja

nee

Hebt u anderszins
belang bij goed
verzekerd verkeerregelen?

Informeer bij uw opdrachtgever of en hoe u bent verzekerd

De Stichting Verkeersbrigadiers kan
u helpen met informatie, documenten
en raad en daad

Bezoek de websites
www.verkeersregelaars.com
en www.verkeersbrigadiers.org
voor meer informatie

G o e d v e r z ekerd, goed geregel d

Realiseer u dat deze verzekering alleen geldt tijdens
opleidingsactiviteiten

Richt uw speciﬁeke vragen aan
info@verkeersregelaars.com of
info@verkeersbrigadiers.org

