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Verzekering Sportfederaties 
 
 
 

 

Leden Niet-leden 
Polissen 

 

L.O. 1.119.439 / A 

B.A. 1.119.440 / A 

Bijstand Repatriëring 2.004.627 

Polissen 
 

L.O. 1.119.439 / B 

B.A. 1.119.440 / B 

 
 
 
 

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN 
 
 

 
Verzekeringnemer VLAAMSE  HOCKEY  LIGA   vzw   (VHL) 

 

Vertegenwoordigd door :  De Heer  Patrick  KEUSTERS  -Voorzitter- 
WAVERSESTEENWEG 2057 
B-1160 BRUSSEL-OUDERGEM 

 
 

 
Makelaar NR. 10095 / FSMA 

TOLRIP  N.V. 
VORSTERIELAAN 2  -   B-1170 BRUSSEL 

 
 

 
Aanvang 01.09.2012 
Jaarlijkse vervaldag 01/09 
Duurtijd JAARLIJKS  OPZEGBAAR 

 
 
 

Beschrijving van De polissen A waarborgen het beheren en organiseren van de hockey- 
het risico sport als hoofdsportactiviteit, in alle door de federatie reglementair erkende 

varianten en beoefeningsvormen ervan, alsmede sportnevenactiviteiten en 
niet-sportactiviteiten door de federatie en de bij haar aangesloten clubs 
voor de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden. 

 

De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sport- 
promotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie of door de bij 
haar aangesloten clubs. 
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Verzekerde waarborgen en bedragen 

 
LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

 

Overlijden €  8.500- 
 
Blijvende Invaliditeit €  35.000- 

Bijzondere  Voorwaarden  2/4 

 

Dagvergoeding 

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

€  30- per dag 

vanaf de dag volgend op 
het ongeval en tijdens de 
daaropvolgende 2 jaar 

 

Behandelingskosten 

  Indien er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, komt de maatschappij tussen tot het bedrag voor- 
zien in de tarieven van het RIZIV. 

  Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, 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 het ziekenfonds verhoogd met € 1.000- per ongeval 
ten belope van 150% van het tarief van het RIZIV, met inbegrip van kosten voor kinesitherapie. 

  Medische kosten niet voorzien in het tarief van het RIZIV €  250- max. per ongeval 

  Kosten voor tandprothesen (zonder tandprotectie) €  370- max. per tand 
€  1.850- max. per ongeval 

  Kosten voor tandprothesen (mits tandprotectie) €  500- max. per tand 
€  2.500- max. per ongeval 

  Begrafeniskosten €  625-  (forfaitair bedrag) 

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden 
   Duurtijd : 104 weken 

   Vrijstelling : € 25- per ongeval 
 
Bijstand repatriëring (Polis nr. 2.004.627 via CHARTIS) 

  Repatriëringskosten tot beloop van €  2.500- max. per ongeval 
 

 
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 

Lichamelijke Ongevallen €  2.500.000- per slachtoffer 
€  5.000.000- per schadegeval 

 

Stoffelijke Schade 

    Vrijstelling : € 125- per schadegeval 

€  625.000- 

Deze vrijstelling is niet van toepassing voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten. 
 

Toevertrouwd goed €  6.200- per schadegeval 

    In afwijking van art. 7 van de algemene voorwaarden worden de waarborgen uitgebreid tot de “B.A.” van de 
verzekerden, krachtens art. 1382 tot 1384 B.W., voor schade veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of 
gehuurde indoorsportinstallaties overkomen tijdens en door het feit van het beoefenen van de hoofdsportactiviteit. 

    Vrijstelling : 10% van de totale schadevergoeding, met een minimul van € 175- per schadegeval. 
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Jaarpremie Te vermeerderen met 9,25% taksen 
per lid 

     Jaarleden vanaf 6 jaar  
     Kuikentjes (min 6-jarigen)  

 
 

Sportpromotie Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer 
ingerichte sportpromotionele activiteiten wordt dekking verleend mits 
betaling van een forfaitaire jaarpremie ten bedrage van  € 1.000- (te ver- 

meerderen met 9,25% taksen). Bij de vaststelling van deze premie werd 
rekening gehouden met de verklaring van verzekeringsnemer. 

 
 

Betalingsmodaliteiten De verzekeringsnemer betaalt voor de polissen A ‘leden’ een voorlopige 
premie ten bedrage van  € 60.000- (te vermeerderen met 9,25% taksen) 

berekend op basis van 12.000 jaarleden. 

Deze is betaalbaar in vier gelijke delen van  € 15.000- (te vermeerderen met 

9,25% taksen) op 01/09, 01/12, 01/03 en 01/06 van elk verzekeringsjaar. 

De polissen B ‘niet-leden’ werden afgesloten tegen betaling van een 
forfaitaire jaarpremie ten bedrage van  € 1.000- (te vermeerderen met 

9,25% taksen) per 01/09. 
 
 

Opgave ledenbestand De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst. 
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden. 
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan de verzekeringsnemer 
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal 
leden dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te 
delen en een premieafrekening opmaken. 

 

 
 

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voor- 
waarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF.01.2011). 
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar 
gevolmachtigden. 

 

In dubbel opgemaakt te Brussel, op  20.08.2012 
 

DE  VERZEKERINGNEMER VOOR DE MAATSCHAPPIJ 
 

N.V.  A R E N A 
Agent-Onderschrijver 

Voor  N.V. NATIONALE SUISSE 
Bij speciale volmacht 

 
 

 
 
 

Eddy VAN DEN BOSCH 
Algemeen Directeur 
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