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Wat als…
… je ziek wordt tijdens de skireis
Tijdens de skireis wordt voor jou, als dit nodig blijkt, een doktersbezoek geregeld omdat je
ziek wordt.
Wie betaalt dan ter plaatse het doktersbezoek en het vervoer (taxi) daarheen?
Dat wordt ter plaatse door de begeleiders vereffend.
Wie betaalt eventuele geneesmiddelen die we niet bij hebben, speciaal verband e.d. dat ter plaatse
moeten worden aangeschaft?
Ook deze, noodzakelijke kosten worden in eerste instantie ter plaatse door de begeleiders vereffend.
Moeten deze kosten aan de school worden terugbetaald?
Ja, daar word je van op de hoogte gebracht na de skireis. Die kosten moeten je ouders terugbetalen.
Als je bv. op een gewone schooldag ziek zou worden in de klas en je gaat naar de dokter, dan zijn die
kosten ook voor je eigen, persoonlijke ziekteverzekering. Dat is op reis met de school niet anders.

… je het slachtoffer bent van een skiongeval
Tijdens de skireis word je , als dit nodig blijkt, naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek
ten gevolge van een ongeval.
Wie betaalt dan het doktersbezoek en het vervoer (taxi) daarheen?
Dat wordt in eerste instantie ter plaatse door de begeleiders vereffend.
Voor wie zijn de kosten van eventuele geneesmiddelen, speciaal aan te schaffen verband e.d. ?
Ook deze, noodzakelijke kosten betalen de begeleiders voorlopig. Je hoeft daarvoor ginds zelf geen
geld te voorzien.
Moeten deze kosten aan de school worden terugbetaald?
Ja, daar word je van op de hoogte gebracht na de skireis. Belangrijk is dat jij of één van je ouders
meteen na de skireis aan het onthaal van jouw eigen school je ongeval gaat aangeven. Op die manier
wordt de schoolverzekering ook op de hoogte gebracht en wordt een dossiernummer aangemaakt.
Van het plaatselijk ziekenhuis uit het skigebied volgt in principe een (persoonlijke) factuur die je thuis
ontvangt en die je zelf ook eerst moet vereffenen. Je betaalt die factuur en daarna geef je die
documenten ook snel af in je eigen school (neem evt. een kopie voor jezelf) . Dat krijg je later door de
schoolverzekering teruggestort.
De rekeningen van gemaakte kosten op de skireis (door de begeleiders betaald) van vervoer,
geneesmiddelen, verband … ten gevolge van een ongeval, kun je ook in je eigen school aangeven.
De schoolverzekering zal aan jou dat geld terugstorten. Dat bedrag moet je uiteraard terugbetalen
aan de school omdat niet jij, maar de begeleiders dat ter plaatse betaalden.
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