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VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  
Polis nr. 45.262.250 via Ethias nv, Rue des Crousier 24 te 4000 Luik 
 
De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden  
welke aangesloten zijn bij de federatie; de verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de  
normale clubwerking vallen. 
De verzekering lichamelijke ongevallen is geldig voor alle leden, alle niet-leden bij sportpromotionele 
activiteiten en de vrijwilligers niet-leden. 
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is geldig voor de club, de leden van de club, de 
vrijwilligers niet-leden en de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten. 
 
VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN 
Afdeling A Burgerlijke aansprakelijkheid. 
 -  Lichamelijke schade (per schadegeval)     € 5.000.000 
 - Materiële schade (per schadegeval)     € 620.000 
Afdeling B Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. 
 - Burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A 
 -  Strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)    € 12.400 
Afdeling C Lichamelijke ongevallen. 
 - Begrafeniskosten tot: voor leden van 5 jaar of ouder    € 620 

    Voor leden jonger dan 5 jaar    € 8.500 
 - In de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 200 % van het tarief 
 - Tandprothese  maximum per ongeval      € 1.000  
     Maximum per tand      € 250 
 - Vervoerkosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen 
 - Niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot  € 625 
 - € 250 voor terugbetaling van apotheekkosten en gipsen welke door een arts zijn 

voorgeschreven en niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. 
 -  Vrijstelling per lichamelijk ongeval:      € 25 
 
- Vaste vergoedingen  
  In geval van overlijden per slachtoffer  van 5 jaar of ouder:  € 8.500 
         jonger dan 5 jaar Nihil 
  In geval van bestendige invaliditeit per slachtoffer  t.e.m. 65 jaar € 35.000 
         Ouder dan 65 jaar Nihil 
  In geval van tijdelijke ongeschiktheid (gedurende twee jaren te rekenen vanaf de dag na het 

ongeval voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid 
krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies 
zonder de verzekerde som te overtreffen) 

  per slachtoffer tot en met 65 jaar € 30 en per slachtoffer ouder dan 65 jaar Nihil 
 
Verhoogde waarborgen ( = bij inschrijving van de extra verzekering t.w.v. € 10) 
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de 
kapitalen in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op:  

Overlijden : slachtoffer van 5 jaar of ouder     € 16.500  
slachtoffer jonger dan 5 jaar     Nihil  

Bestendige invaliditeit:        € 15.000  
   (+ standaardwaarborgen)    € 35.000 
 

Tijdelijke ongeschiktheid per dag gedurende twee jaren te rekenen vanaf € 6 de 31ste dag na het 
ongeval. 
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De polis heeft ook een waarborg "hart voor sport” (het zich plots manifesteren van een beroerte 
(C.V.A.) of een hartprobleem). De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren ofwel 
tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit 
verder te zetten; ofwel tijdens de herstelperiode net na én op de plaats van de verzekerde 
sportactiviteit; ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn 
verblijfplaats.  Deze waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk 
na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de 
spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis. 
Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op de sport actieve leden van de verzekeringsnemer, 
zijnde de sportende leden; de trainers; de juryleden en andere erkende officials. Deze uitbreiding is 
niet voorzien voor vrijwilligers. 
 
ENKELE UITSLUITINGEN  

- Schade ingevolge dronkenschap of een analoge staat door andere producten. 
- Schade voortspruitend uit diefstal, oorlogen, terrorisme of sabotage, stakingen, oproer, … 
- Schade aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen. 
- Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, 

toxische stoffen of doping. 
- … 
Deze lijst is niet volledig. Vraag naar de voorwaarden via het secretariaat of op www.kwtv.be 

 
ALGEMENE RICHTLIJNEN  
1. Procedure voor aangifte en schadebetaling  

-  Het slachtoffer meldt het schadegeval onmiddellijk aan de club (leiding/secretaris). 
 Speciale aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, in de turnzaal of 

kunnen van het net gedownload worden via www.kwtv.be - documenten 
-  De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de 

GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval!  
-  De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe 

en meldt dit aan betrokkene. 
-  Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een 

voorgedrukt attest van genezing. 
-  De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met 

het slachtoffer. 
- De franchise of vrijstelling bedraagt € 25 per dossier. 
 

2.  De behandelingskosten worden ten laste genomen gedurende een periode van maximum 3 jaar 
voor leden en 2 jaar voor niet-leden of vrijwilligers. 

 
Dit document is een uittreksel uit alle documenten vervat onder de noemer verzekering voor 
sportongevallen. Het volledige dossier is te verkrijgen via het secretariaat van KWTV-Willebroek 
 
Is alles nog niet duidelijk, contacteer uw secretaris: 
 Erik Callaerts 
 Groene Laan 34 bus 301   0476 44 79 39 

2830 WILLEBROEK    info@kwtv.be 


