Kwaliteitshandboek CKG Molenberg

3. Kwaliteitssysteem
3.2. Middelenbeheer
3.2.2. Beheer infrastructuur
3.2.2.1 Verzekering
versie 2010
Doel:
Sector minimale specifieke kwaliteitseisen:
SMK 16:
Het centrum beschikt over een veilige en goed onderhouden
infrastructuur die afgestemd is op het pedagogische en
agogische concept van het centrum.
Eigen doel:
Goed beheer voor mogelijke risico’s
Toepassingsgebied:
De globale werking van het CKG Molenberg, met de afdelingen Molenhof,
’t spoor en Kadans
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
Administratief directeur, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie
Verwante documenten:
De verzekeringspolissen
Aantoonbaarheid:
De verzekeringspolissen zijn terug te vinden op de bureau van de
administratief directeur.
Verzekering
Volgende verzekeringen zijn afgesloten bij KBC verzekeringen.
Wettelijke verplichte verzekeringen
- De arbeidsongevallenverzekering
Polisnummer: 31.872.041
Omvat voor alle personeelsleden:

arbeidsrisico

burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

van en naar de arbeidsplaatsrisico

verzekering inwonende kinderen
Omvat voor niet-personeelsleden

arbeidsongevallen onbezoldigde tijdelijke helpers (vrijwilligers)
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De aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen
Polisnummer: 91.235.049
dienstvoertuig VRJ027
Polisnummer: 92.184.261
dienstvoertuig F887A
Polisnummer: 91.143.489
dienstvoertuig XVD282
Polisnummer: 90.209.316
dienstvoertuig ABD 806

Andere verzekeringen
- Brandverzekering

Blokpolisnummer A.271.422.Q voor CKG Molenberg te Rekem
Omvat gebouw en inhoud

Blokpolisnummer 71.392.160 voor CKG Molenhof te Beringen
Omvat gebouw en inhoud

Blokpolisnummer 71.809.367 voor Kadans te Genk
Omvat inhoud
- Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
Polisnummer: 28.965.167
Omvat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden
kunnen oplopen voor de schade die ze veroorzaken in hun
hoedanigheid van bestuurder in de V.Z.W..
- Lichamelijke schade waarvan een opgenomen kind het slachtoffer kan
zijn
Polisnummer: 38101419
Omvat:

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

verplichte brand en ontploffing

rechtsbijstand

dood

blijvende ongeschiktheid
- Verzekeringsplan social profit sector
Polisnummer: 28.969.196
Omvat verzekeringen (B.A., rechtsbijstand, medische
beroepsaansprakelijkheid van de instelling, lichamelijke ongevallen
vrijwilligers)voor de instelling en haar personeel, vrijwilligers en voor de
jongeren.
- Omniumpolis voor dienstverplaatsingen
Polisnummer: 91.765.203
Omvat: personeelsleden, leden Raad van Bestuur en stagiaires die in
opdracht van de V.Z.W. een verplaatsing uitvoeren
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