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INFORMATIEPLICHT IN HET KADER VAN DE WET OP DE VRIJWILLIGER 

Vrijwilliger bij CM-Zorgverblijf Hooidonk 

Vrijwilliger zijn bij CM-Zorgverblijf Hooidonk is zich vrijwillig inzetten voor mensen 
die zorgafhankelijk zijn. Je luistert graag naar hen, je wenst hen te helpen bij het 
eten of je maakt graag samen een wandeling. Je ondersteunt de mensen die 
tijdelijk verblijven als acuut of chronisch herstellende, in kortverblijf of die er 
even tussenuit willen op vakantie. Je werkt nauw samen met een team van 
professionelen. Je wilt samenwerken aan een zorgzame samenleving. 

Op deze pagina vind je meer informatie over de verzekeringen en de organisatie 

van CM-Zorgverblijf Hooidonk. Dit centrum maakt deel uit van een overkoepelende 
v.z.w, namelijk de Kristelijke Mutualistische Interfederale. Onder deze groep 
ressorteren drie centra: CM-Zorgverblijf Hooidonk te Zandhoven, CM-Zorgverblijf 
Ter Duinen te Nieuwpoort en CM-Zorgverblijf de Nivezé te Spa. 

Heb je na het lezen van deze nota nog vragen, mail of bel ons en we proberen je zo 
snel mogelijk te beantwoorden. 

1. ORGANISATIE 

KMI vzw 
Haachtsesteenweg 579 PB 40 
1031 Schaarbeek 
Tel: 02 246 49 49 
Fax: 02 246 49 55 
Mail: secretariaat.kmi@cm.be 

Ben je geëngageerd in Domein Hooidonk, dan kan je uiteraard met je vragen altijd 
in dit centrum terecht. 

CM-Zorgverblijf Hooidonk KMI vzw 
Langestraat 170 
2240 Zandhoven 
Tel: 02 320 28 11 
Fax: 03 320 28 10 
Mail: info@hooidonk.be 

 

 

mailto:info@hooidonk.be


 

Informatieplicht - vrijwilligers –CM-Zorgverblijf Hooidonk 

2. DOELSTELLING 

KMI heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de oprichting, de 

inrichting, het beheer en de exploitatie van instellingen voor gezondheids-en 
welzijnzorg. 
KMI zal een bijzondere aandacht besteden aan de oprichting en de exploitatie van 
vakantiecentra, hersteloorden en verschillende vormen van tijdelijke opvang. 
KMI streeft dit doel in de eerste plaats na door de uitbating van instellingen van 
medische-sociale aard die een gezonde ontspanning, het behoud en de bevordering 
van de gezondheid en een kwalitatieve revalidatie beogen. 

3. VERZEKERDE WAARBORGEN 

Als vrijwilliger bij KMI ben je verzekerd voor volgende risico’s: 

3.1 Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
3.2 Rechtsbijstand 
3.3 Lichamelijke ongevallen 
3.4 Verzekering van stoffelijke schade 
  

Deze verzekeringen zijn afgesloten bij Dexia Insurance Belgium nv, Livingstonelaan 
6, 1000 Brussel onder de polis ‘Georganiseerd Vrijwilligerswerk met als 
polisnummer 11/1524.144 

3.1. Burgerlijke aansprakelijkheid 

Als vrijwilliger bij KMI ben je tijdens alle voor KMI uitgevoerde prestaties (= het 
uitvoeren van een taak of het deelnemen aan een activiteit door 1 vrijwilliger 
gedurende maximum 1 dag) voor schadegevallen onderworpen aan de wet van 3 
juli 2005 op de rechten van de vrijwilliger verzekerd voor: 

1. lichamelijke schade die je toebrengt aan derden met een waarborg tot 
12.500.000 euro 

2. stoffelijke schade die je toebrengt aan derden met een waarborg van 
625.000 euro. Hier geldt  wel een franchise van 123,95 euro. 

3. onvermogen tot 7.500 euro met een franchise van 250 euro per schadegeval. 

3.2. Rechtsbijstand 

Indien je binnen het kader van vrijwilliger bij KMI betrokken wordt bij een 
rechtszaak dan komt onze verzekering rechtsbijstand tussenbeide voor de volgende 
waarborgen: 

1. Verweer en Verhaal tot 25 000 euro (minimumdrempel voor waarborg 
verhaal) 

2. Strafrechterlijke borgstelling tot 12 500 euro. 

3.3. Lichamelijke ongeval 
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 Waarborg overlijden 

Bij overlijden ten gevolge van een ongeval is er in een vergoeding van 12.000 euro 
voorzien.  

 Waarborg blijvende invaliditeit 

Bij blijvende invaliditeit is er een vergoeding van 18.000 euro voorzien. 

 Waarborg tijdelijke ongeschiktheid 

Bij tijdelijke ongeschiktheid is er een vergoeding van 9 euro voorzien vanaf de 
31ste dag na het ongeval. 

 Waarborg behandelingskosten 

Voor de behandelingskosten is een vergoeding van 3.000 voorzien. 

3.4. Verzekering van stoffelijke schade 

Wanneer je tengevolge van een verzekerd ongeval een lichamelijk letsel oploopt, 
vergoedt DVV Verzekeringen eveneens de stoffelijke schade tengevolge van een 
verzekerd letsel tot 3.000 euro, met een franchise van 300 euro. 
De schade aan motorrijtuigen en aan al wat eraan gekoppeld is, is niet in de 
waarborg verzekerd. 

4 ONKOSTENVERGOEDING 

Als vrijwilliger krijg je de reële kostprijs van het ticket met het openbaar vervoer 
of een vastgelegde kilometervergoeding met de wagen terugbetaald. 
Je ontvangt tevens een vergoeding van 2 euro per halve dag. 

5 GEHEIMHOUDINGSPLICHT 

Vrijwilligers die voor het vervullen van hun opdracht in aanraking komen met 
medische of gevoelige gegevens van vakantiegangers of mede-vrijwilligers mogen 
deze informatie enkel gebruiken binnen het kader van hun vrijwilligersopdracht.  
Voor alle andere gevallen heb je als vrijwilliger een geheimhoudingsplicht. Deze 
plicht valt onder het strafrecht, artikel 458 van het Strafwetboek. 
Bij het overtreden van deze geheimhoudingsplicht kan je aansprakelijk gesteld 
worden. 

Alle informatie op deze pagina is onder voorbehoud van typefouten. De enige 

geldende verzekerde waarborgen zijn deze die in het poliscontract tussen KMI en 
de verzekeringsmaatschappij zijn opgenomen. 


