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Verzekeringen voor cliënten van Koraal

Cliënten die bij Koraal in zorg zijn 
en hun vertegenwoordigers stellen ons 
regelmatig vragen over verzekeringen  
en de afhandeling van schades.  
Er blijkt wel eens onduidelijkheid te 
bestaan over hoe het zit met 
aansprakelijkheid en voor wiens rekening 
de kosten van een schade komen. 

In deze brochure vindt u antwoord op 
veelgestelde vragen, schades en 
aansprakelijkheid. Zo komen de 
inboedelverzekering, de zorgverzekering 
en de WA-verzekering aan bod. 
Daarnaast informeren we u over de 
collectieve WA-verzekering via Koraal en 
hoe u de deelname hieraan kunt regelen.

Deze brochure is bedoeld voor ouders en 
wettelijk vertegenwoordigers van 
cliënten die bij Koraal in zorg zijn.

Inboedelverzekering
De inboedel van uw zoon/dochter of familielid kan 
door allerlei oorzaken beschadigd raken of verloren 
gaan. In veel gevallen (zoals brand, diefstal, water) 
is er dekking voor de schade vanuit de inboedel-
verzekering. Als uw zoon/dochter of familielid 
binnen één van de woonvoorzieningen van Koraal 
woont, dan betekent dat in de meeste gevallen dat 
hij/zij ook spullen (meubels, apparatuur, kleding) 
meebrengt naar de instelling. Als u wilt dat deze 
spullen verzekerd zijn voor schade als gevolg van 
brand of diefstal en dergelijke, dan zijn daarvoor een 
aantal mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om zelf 
een particuliere inboedelverzekering voor uw zoon/ 
dochter of familielid af te sluiten. In dat geval kunt u 
precies bepalen voor welk bedrag aan spullen u 
verzekert en u kiest zelf een verzekering met 
polisvoorwaarden en dekking naar uw wens. 
Particuliere inboedelverzekeringen kennen 
doorgaans geen eigen risico en bieden ook 
de mogelijkheid voor een zogenaamde casco 
dekking (allrisk).

Koraal heeft een opstal- en inboedelverzekering 
afgesloten voor de gebouwen en de goederen die 
eigendom zijn van Koraal. De inboedelverzekering 
van Koraal is een zakelijke verzekering met beperkte 
dekking en een eigen risico per schadegeval. Alleen 
schades als gevolg van brand, inbraak en water, 
vallen onder de dekking van de inboedelverzekering 
van Koraal. Schades als gevolg van een andere 
oorzaak, zoals kapot vallen, vermissing en dergelijke, 
vallen uitdrukkelijk niet onder deze verzekering. 
Wanneer uw zoon/dochter of familielid over 
waardevolle goederen of apparatuur beschikt, dan 
kent een particuliere inboedelverzekering met een 
allrisk dekking een betere dekking. 





Zorgverzekering
Conform de Nederlandse wetgeving is iedere 
Nederlander verplicht een basiszorgverzekering af 
te sluiten. U kunt ervoor kiezen - naast de verplichte 
basiszorgverzekering - aanvullende 
zorgverzekeringspakketten af te sluiten. Deze 
aanvullende zorgverzekeringspakketten zijn niet 
wettelijk verplicht, maar in een aantal gevallen wel 
aan te raden. Uw keuze hangt af van uw 
persoonlijke situatie en de afwegingen die u maakt.
 
AVP (Wettelijke Aansprakelijkheid)
De afkorting AVP staat voor Aansprakelijkheids-
verzekering Voor Particulieren. Deze verzekering 
wordt ook wel ‘WA-verzekering’ genoemd. Een AVP 
dekt schade die onbedoeld wordt toegebracht aan 
derden.

Het is in Nederland niet wettelijk verplicht om een 
AVP af te sluiten. Omdat schade aan derden kan 
oplopen tot hoge bedragen (bijoorbeeld iemand 
raakt gewond of arbeidsongeschikt), wordt 
geadviseerd om een AVP af te sluiten. Dit advies 
geldt ook voor mensen die binnen Koraal wonen of 
gebruikmaken van een van de andere vormen van 
dienstverlening die wij bieden. Brengt een cliënt 
schade toe aan derden, waarvoor Koraal niet 
aansprakelijk is, zijn de risico’s en mogelijke 
financiële gevolgen daarvan voor zijn/haar rekening. 

Een AVP kent doorgaans geen eigen risico. Een AVP 
kan afgesloten worden vanaf de leeftijd van 18 jaar. 
Kinderen tot 18 jaar zijn bij een aantal verzekeraars 
verzekerd via de AVP van de ouders, ook als het kind 
uitwonend is. Wij adviseren u de polisvoorwaarden 
na te kijken en uw verzekeringsagent advies te 
vragen. Voor cliënten die bij Koraal wonen is het 
mogelijk om vanaf de leeftijd van 14 jaar deel te 
nemen aan de collectieve AVP.

 

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
Koraal biedt cliënten die bij één van onze locaties 
wonen of in zorg zijn de mogelijkheid tot deelname 
aan de collectieve AVP-verzekering. De voorwaarden 
van deze verzekering zijn speciaal afgestemd op het 
wonen binnen een instelling en sluiten goed aan bij 
de leefsituatie van uw zoon/dochter of familielid.  
We zetten een aantal feiten voor u op een rij:
 
Voor wie is de verzekering bedoeld?
Alle cliënten van 14 jaar of ouder die bij Koraal 
wonen vallen onder de dekking van de door Koraal 
afgesloten collectieve AVP-verzekering. Koraal biedt 
cliënten de mogelijkheid ook buiten de instelling 
gebruik te kunnen maken van deze verzekering.  
Dan is uw zoon/dochter of familielid ook buiten de 
instelling verzekerd voor schade die onverhoopt 
toegebracht wordt aan anderen, bijvoorbeeld 
tijdens een bezoek aan familie of vrienden.

Voor cliënten jonger dan 14 jaar geldt dat de  
wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk is voor 
zijn of haar handelen. Zij kunnen een eventuele 
schade van zoon/dochter of familielid indienen bij de 
eigen AVP-verzekering. 

Hoe aanmelden?
Indien u gebruik wilt maken van de collectieve 
AVP-verzekering van Koraal, dient u dit aan te geven 
op het OIU (Overzicht Individuele Uitgaven). De 
optie voor deelname aan de collectieve AVP is hierin 
opgenomen.

Schadebehandeling/service
In geval van schade, kunt u dit melden bij de 
begeleiding van de woongroep van uw zoon/dochter 
of familielid. Via de collega’s van afdeling 
Verzekeringen binnen Koraal wordt de schade 
doorgegeven aan de verzekeraar. 

5Verzekeringen voor cliënten van Koraal



Looptijd
Uw zoon/dochter of familielid kan aan de collectieve 
verzekering blijven deelnemen zolang hij/zij woont in 
één van onze woonvoorzieningen. Indien hij/zij elders 
gaat wonen, eindigt de deelname op de datum dat 
uw zoon/dochter of familielid bij ons wordt 
uitgeschreven. Wij raden u aan om tijdig zorg te 
dragen voor een eigen AVP-verzekering die ingaat 
op de dag van vertrek bij ons, zodat uw zoon/
dochter of familielid niet onverzekerd is! 

Kosten
Het gaat hier om een collectieve verzekering.  
De premie is laag en de dekking is afgestemd op de 
leefsituatie van uw zoon/dochter of familielid.  
De kosten voor deelname bedragen 
€ 3,55 per maand (in 2023), welke via het OIU met u 
worden verrekend. Premies worden altijd  
voor de duur van één jaar vastgesteld.  
Een wijziging in de premie kan leiden tot een 
wijziging (verlaging of verhoging) van de kosten voor 
deelname in een volgend kalenderjaar.

Informatie en polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden verstrekken wij op verzoek.
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Vragen?
Wij helpen u graag wanneer u na het lezen 
van deze brochure nog vragen heeft. Bel of 
mail ons gerust!
 
Koraal
Afdeling Verzekeringen  
verzekeringen@koraal.nl
Telefoon: 06 - 83 48 59 31 (Josyanne Kubben) 
    06 - 20 96 27 53 (Evelien Timmer)



Onze collectieve 
AVP-verzekering 
sluit goed aan op 
de leefsituatie 
van uw zoon, 
dochter of 
familielid!



Koraal
Poststraat 1
6135 KR Sittard
046 - 477 52 52
info@koraal.nl
koraal.nl
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• Heeft u vragen?  
  Bel of mail gerust!


