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Verzekering Sportfederaties 
 
 

Leden                                                                     Niet-leden 
Polissen 
 

L.O.  1.122.301 / A + H 

B.A.  1.122.302 / A 

R.B.  1.122.302 / 1  

               Polissen 
 

    L.O.  1.122.301 / B 

    B.A.  1.122.302 / B 

  Cliënt nr. 18.800 
 
 
 

BIJZONDERE   VOORWAARDEN 
 
 
 

Verzekeringnemer VLAAMSE KICKBOKS & MUAYTHAI ORGANISATIE vzw 
              Vertegenwoordigd door: De Raad van Bestuur 
                         WOLFPUTSTRAAT 149  /  Bus 201 

B - 9041  OOSTAKKER - GENT 

 

 

 
 

 

 Makelaar         NR.  4615      FSMA 10365 
 

              N.V.  ARENA 

 

 

 
 

 

 Aanvang          01.01.2022  -  NN..UU..  0011..1100..22002222 
Jaarlijkse vervaldag     01/01 
Duurtijd             JAARLIJKS  OPZEGBAAR 

 
 

 
 

 

Beschrijving De polissen “AA” waarborgen het beheren en organiseren van sport- 
van activiteiten door de federatie en de bij haar aangesloten clubs voor 
het de leden en promotionele activiteiten voor de niet-leden (zie pagina 3) 
risico en dit zowel in binnen- als buitenland. 

 

              De polissen “BB” waarborgen :   
- de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten  

               (initiatie op opendeurdagen) ingericht door de federatie en/of de bij haar  
aangesloten clubs;; 

- de anders georganiseerde sporters voor hun deelname aan het anders  
georganiseerde sportaanbod van de federatie via daglicenties. 
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Verzekerde waarborgen en bedragen 

 

LICHAMELIJKE  ONGEVALLEN 
 

Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen. 
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hart-
ritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval. Deze uitbreiding 
is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 11..112222..330011  //  HH 
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele sporters. 
 
 

Overlijden 

 
 

€ 8.500- 
 
 

Blijvende Invaliditeit  Tot 75 jaar : € 35.000- 
Ouder dan 75 jaar : NIHIL 

 
 

Dagvergoeding 
 

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loon- 
verlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- 
en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de 
verzekerde som te overtreffen. 

Tot 75 jaar : € 30- per dag 
Ouder dan 75 jaar : NIHIL 
 

vanaf de dag volgend op het 
ongeval en tijdens de daarop-
volgende 2 jaar 

 
 

Begrafeniskosten 

 
 

leden van 5 jaar en ouder 
leden jonger dan 5 jaar 

 
 

€ 620- 
€ 8.500- 

 
 

Behandelingskosten 
 

➢ Indien er geen tussenkomst is van de mutualiteit, komt de maatschappij tussen tot 100% van het 
     bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV. 
 

➢ Indien er tussenkomst is van de mutualiteit, legt de maatschappij het verschil bij tussen de tussen- 
     komst van het ziekenfonds en het tarief van het RIZIV. 
 

➢ Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van de mutualiteit verhoogd met € 500- per ongeval 
     ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV. 
 

➢ Kosten waarvoor geen tarief door het RIZIV is voorzien worden gewaarborgd tot een maximum- 
     bedrag van € 1.000- per ongeval. 
  
 

➢ Kosten voor tandprothesen 
 
 

€ 300- max. per tand 
€ 1.000- max. per ongeval 
 

➢ Kosten voor brillen bij ongevallen met een 
vastgesteld lichamelijk letsel aan het hoofd 

Montuur : max. € 25- 
Glazen : integraal 

 

➢ Vervoerkosten van het slachtoffer 
 

Basis arbeidsongevallen- 
verzekering 

 

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden 
 

▪ Duurtijd : 104 weken 
▪ Vrijstelling : € NIHIL 
▪ Mits voorlegging van een jaarlijks medisch attest blijven de waarborgen van onderhavige verzekeringspolissen 

verworven voor de leden dewelke de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt op het ogenblik van het ongeval. 
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BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  
 

Lichamelijke Ongevallen 
 

€  2.500.000- per slachtoffer 
€  5.000.000- per schadegeval 

    

Stoffelijke Schade 
 

➢ Vrijstelling : NIHIL 

€  625.000- per schadegeval 
 

 

Toevertrouwd goed 
 

€  6.200- per schadegeval 
 

➢ Vrijstelling : € 125- per schadegeval 
       Schades veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en 
       door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit zijn eveneens verzekerd. 
 

RECHTSBIJSTAND  
 

Burgerlijke verdediging 
Strafrechtelijke verdediging 

 

Zie "Burgerlijke Aansprakelijkheid" 
€  12.500- per schadegeval 

 

Sport-nevenactiviteiten    Alle activiteiten georganiseerd in federaal- of clubverband vallen 
en              binnen de waarborgen van onderhavige polissen (de sportbeoefening, 
niet-sportactiviteiten     promotionele acties, uitstappen, bezoeken aan pretparken, fiets- 

               tochten, eetmalen, enz.). 
 
  

Sportpromotie        Voor niet-leden die deelnemen aan de door de federatie en/of de bij  
               haar aangesloten clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten en  
               initiaties wordt gratis dekking verleend (basiswaarborgen). 
               De kandidaat-leden kunnen aan maximum 3 proeflessen deelnemen  
               en dit binnen een tijdslimiet van maximum 1 maand. 
               Nà afloop van deze proefperiode dienen zij te beslissen al dan niet 
               definitief aan te sluiten als jaarlid. 
 
  

Betalingsmodaliteiten     De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A “Leden”, inclusief de 
               bijkomende waarborg “Hartfalen”, een voorlopige premie ten bedrage 

van  € 23.329,00-  (T & K inbegrepen). 
Deze is betaalbaar in 4 gelijke delen van  € 5.832,25-  (T & K inbegrepen) 
respectievelijk op 01/01, 01/04, 01/07 en 01/10 van elk verzekeringsjaar. 

 

De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten zonder bijpremie. 

 
  

Opgave ledenbestand     Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan verzekerings- 
nemer het formulier “opgave ledenbestand” toesturen teneinde het 
juiste aantal leden dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar 
telde mede te delen en een premieafrekening op te maken. 

 
Nadere  bepalingen 
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Optionele waarborgen “Comfort opties” door de aangesloten clubs facultatief te onderschrijven 
 

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief bijkomende “Comfort opties” zoals 
hierna vermeld te onderschrijven aan zeer voordelige premies. 
 

■■  BB..AA..  UUIITTBBAATTIINNGG    KKAANNTTIINNEE    //  VVOOEEDDSSEELLVVEERRGGIIFFTTIIGGIINNGG  
 

Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van cafetaria’s, clubkantines,... 
 

Forfaitaire Jaarpremie (Taksen & Kosten inbegrepen) €  25,00- 

 

■■    LL..OO..    VVRRIIJJWWIILLLLIIGGEE    HHEELLPPEERRSS    NNIIEETT--LLEEDDEENN  
 

Deze optie biedt volgende mogelijkheden : 
 

Aantal verzekerde vrijwillige  helpers(*) Forfaitaire Jaarpremie 
(T&K inbegrepen) 

10 €    50,00- 

15 €    75,00- 

20 €  100,00- 

25 €  125,00- 

30 €  150,00- 
 

(*)
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij. 

 

■■  SSCCHHAADDEE    AAAANN    IINNGGEEBBRRUUIIKKGGEENNOOMMEENN    LLOOKKAALLEENN  //  AACCCCOOMMOODDAATTIIEESS  
 

In afwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid tot schade 
veroorzaakt aan de ter beschikking gestelde of gehuurde lokalen of sportinfrastructuur met inbegrip van 
gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten). 
Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een bezoeker de waarborg verworven 
blijft aan de sportclub, maar de maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke. 
 

 Waarborg  :  € 12.500-  in eerste risico 
(zonder toepassing van de evenredigheidsregel) 

Forfaitaire Jaarpremie 
(T&K inbegrepen) 

Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval €  115,00- 

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval €    85,00- 

 

 
De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en 

de Algemene Voorwaarden (AVVSF.07.2022). 
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar gevolmachtigden. 
 

In dubbel opgemaakt te Brussel, op  20.10.2022 
 

DE  VERZEKERINGNEMER  VOOR  DE  MAATSCHAPPIJ 
 N.V.   A R E N A 

Agent-Onderschrijver 

Voor  AIG  Europe  SA 
Bij  speciale  volmacht 

 

 

Eddy  VAN DEN BOSCH 
Algemeen Directeur 
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Collectieve polis lichamelijke ongevallen  
 
 
Bij collectieve polis handelt de maatschappij als medeverzekeraar en als leidende maatschappij van 
het contract. 

 
 
A.  Medeverzekering : 
 
1. De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hoofdelijkheid 
aangegeven met dezelfde bedingen en voorwaarden als die welke tussen de maatschappij en de 
verzekerde van kracht zijn. 
  Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden 
jegens elk van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per afzonderlijke polis te 
contracteren met dien verstande dat de buitenlandse medeverzekeraars op het adres in de polis vermeld 
of, bij gebreke hiervan, in hun hoofdinrichting in België woonplaats kiezen. 
 
2. De verzekeringsnemer neemt er akte van dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van 
geschil de bevoegdheid die van de Belgische rechtbanken en hoven erkennen en dat zij, ongeacht hun 
nationaliteit, ervan afzien hun bevoegdheid te betwisten. 
  Voor de buitenlandse medeverzekeraars is de vermelding  “maatschappelijke zetel” in deze algemene 
voorwaarden  vervangen door : “in de polis vermeld adres”  en zo niet door  “hoofdinrichting in België”. 
 
 
B. De maatschappij,  in haar hoedanigheid van leidster  : 
 
1. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.  De polis wordt in drie exemplaren 
opgemaakt, waarvan er één bestemd is voor de verzekeringsnemer, één voor de bemiddelaar en één voor 
de maatschappij die houdster is van het exemplaar dat als titel van de medeverzekeraars geldt. 
 
2. maakt één afschrift van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die door het feit van de 
ondertekening van de polis erkennen deze te hebben ontvangen. 
 
3. kiest bij schadegeval de schatter van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van elk 
van hen om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten volgen. 
 
4. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen.  De 
verzekeringsnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijakten door de andere medeverzekeraars te 
eisen, onverminderd evenwel de verplichtingen van de verzekerde tegenover elk van hen. 
  De eventuele intrekking van deze aan de maatschappij verleende volmacht moet aan de verzekerde bij 
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen. 
 
5. ontvangt de aangetekende zendingen, waarbij de verzekeringsnemer er zich toe verplicht er een 
afschrift van te laten  geworden aan de andere medeverzekeraars per gewone post. 
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Overzicht Leidende maatschappij / medeverzekering 
 
 

◼ LICHAMELIJKE  ONGEVALLEN  NR.  1.122.301  A & B 
 

 

MAATSCHAPPIJ    :    AIG Europe S.A.           -Leidende  maatschappij- 

                                      per  N.V.  ARENA      -Bij  Volmacht- 
 

POLIS  NR.   :   1.122.301 A  (leden) 
                          1.122.301 B  (niet-leden) 
                      1.122.301 H  (hartfalen) 
 

AANDEEL   :   100% 

  HANDTEKENING   : 

 
 

 
 
 

◼ BURGERLIJKE  AANSPRAKELIJKHEID  NR.  1.122.302 A & B 

◼ RECHTSBIJSTAND  NR.  1.122.302/1 
 

 

MAATSCHAPPIJ    :    AIG Europe S.A.            -Leidende  maatschappij- 

                                      per  N.V.  ARENA      -Bij  Volmacht- 
 

POLIS  NR.   :   1.122.302 A  (leden) 
                          1.122.302 B  (niet-leden) 
                      1.122.302/1 

 

AANDEEL   :   100% 

  HANDTEKENING   : 

 
 

 


