Is uw kotstudent voldoende verzekerd?
Met het begin van het nieuwe academiejaar trekken duizenden studenten terug naar hun kot.
Hun eerste zorg is wellicht de inrichting. Maar wat als er iets misloopt op kot?
Heeft u kinderen die studeren en op kot zitten? Dan wonen die tijdens de week niet meer in
uw gezin. Dat uithuizig zijn heeft maar beperkte gevolgen als uw zoon of dochter schade
veroorzaakt. Ook al moet u doorgaans geen extra verzekering voor een kotstudent afsluiten,
toch doet u er goed aan de voorwaarden van uw verzekering na te kijken.
Een brandje op kot
Een eerste vraag die u moet stellen: is de studentenkamer genoeg verzekerd tegen brand- en
waterschade? Ook al is zo’n verzekering wettelijk niet verplicht, toch is ze meer dan aan te
raden. Net als een gewone huurder is een kotstudent aansprakelijk voor de schade door brand,
ontploffing of water aan derden en aan het gebouw dat hij huurt. Voor zover het niet met
overmacht te maken heeft, krijgt de student de rekening gepresenteerd.
Voor de meeste gezinnen is een extra brandverzekering niet nodig. De brandverzekering voor
uw woning voorziet hoogstwaarschijnlijk in een extra waarborg voor de schade die een
kotstudent veroorzaakt. Toch gaat u maar beter na of de verzekerde waarde van uw inboedel
volstaat. Door de jaren heen groeit een inboedel immers. Die omvat ook de waarde van de pc
of elektronica die uw zoon of dochter op kot heeft.
Pc gestolen
Heeft u bij uw brandverzekering een extra waarborg voor diefstal? Dan geldt die doorgaans
ook voor spullen die uit het kot gestolen worden.
Een ongeval met fiets
Als uw sturende zoon of dochter een ongeval veroorzaakt met de fiets, dan is die
aansprakelijk voor de schade aan de wagen. Die kosten kunnen aardig oplopen. Zo’n
aansprakelijkheid wordt gedekt door de familiale verzekering. Die verzekert niet alleen de
inwonende kinderen, maar ook de studenten die door hun studie elders verblijven. Het luik
rechtsbijstand helpt de verzekerde om zijn rechten bij een geschil te laten gelden of te
verdedigen.
Raakt uw zoon of dochter zelf gewond? Dan wordt die lichamelijke schade altijd vergoed
door de Burgerlijke Aansprakelijkheid van het in het ongeval betrokken voertuig. Dat is zelfs
het geval als de fietser in fout was. Die regeling past in de bescherming van de zwakke
weggebruiker.
Van de trap gevallen
De gevolgen van een privé-ongeval kunt u verzekeren met een ongevallenverzekering. Die
voorziet bij een ernstig ongeval met blijvend letsel een som geld om het praktische leed wat te
verzachten. Heeft u die afgesloten voor het hele gezin, dan blijft die gelden voor een
kotstudent.

Naar het buitenland?
De extra waarborg voor kotstudenten geldt doorgaans alleen in België of Europa. Gaat uw
zoon of dochter een tijdje verder van huis studeren? Dan moet u wél een extra verzekering
afsluiten. Voor hen bestaan specifieke verzekeringsproducten. Die bundelen vaak een aantal
verzekeringen waaraan een uitwisselingsstudent behoefte heeft zoals rechtsbijstand,
aansprakelijkheid, medische kosten en reisbijstand.
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