
 Uitvraag verzekering DES 

- (Mogelijk) Gebruik Nooddienst. 

Er worden de volgende situaties onderscheiden: 

• Urgente (levens) gevaarlijke situaties waarbij hulpdiensten zoals de brandweer nodig zijn. In 

die gevallen wordt hulp via 112 ingeroepen. De nooddienst van de gemeente komt hierbij 

slechts in beeld wanneer aanvullende acties (b.v. noodreparaties) nodig zijn. Indien blijkt dat 

de oorzaak gelegen is in ondeugdelijk gebruik/bevestiging van materialen die door  de DES 

aan gemeentelijke eigendommen zijn aangebracht, dan worden de kosten voor reparatie 

verhaald op de DES.     

• Minder urgente situaties waarbij geen sprake is van acute gevaarzetting. In deze gevallen zal 

de gemeente, wanneer zij daarvan meldingen binnenkrijgt deze voor afhandeling 

doorzenden naar het aanspreekpunt van de DES.  

 

-  (Mogelijke) Schade aan gemeentelijke eigendommen door banners/verlichting DES 

Schade die ontstaat aan gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte door de 

banners/verlichting van de DES komt voor rekening van de DES. De DES dient zich voor 

aansprakelijkheid, die voort kan vloeien uit dit punt, afdoende te verzekeren.     

- (Mogelijke) Schade aan eigendommen van derden door banners/verlichting DES 

De DES is verantwoordelijk voor het veilig/deugdelijk monteren van banners/verlichting aan 

gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte. Wanneer de gemeente door derden 

aansprakelijk wordt gesteld voor schade (waaronder letselschade) door eigendommen van de DES 

dan kan de DES hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De DES dient zich voor aansprakelijkheid, die 

voort kan vloeien uit dit punt, afdoende te verzekeren.  

- (Mogelijke) Schade bij aan eigendommen van de DES (banners/verlichting) bijvoorbeeld door 

snoeiwerkzaamheden. 

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de banners/verlichting van de DES. 

Hier dient de DES zich voor te verzekeren.  

De gemeente is verantwoordelijk voor het groenonderhoud, waaronder ook het onderhoud aan de 

leibomen.  Deze werkzaamheden moeten ten allen tijde onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden. 

De DES dient hier bij bevestigingsmogelijkheden voor banners/verlichting rekening mee te houden. 

Voorgenomen snoeiwerkzaamheden zullen tijdig bij de Des worden aangekondigd, zodat hier 

rekening mee gehouden kan worden. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan 

banners/verlichting van de DES, wanneer zij tijdig heeft afgestemd over voorgenomen 

snoeiwerkzaamheden.    

 


