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Verzekeringnemer 

VLAAMSE VERENIGING VOOR WATERSPORT VZW 

Beatrijsln, 25 

2050 Antwerpen 

Ondernemingsnummer : 408.276.661 

 
Modaliteiten van het contract 

Ingangsdatum contract : 01/01/2023 om 00 uur 

 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijkse vervaldag : 01/01 

Einddatum contract : 31/12/2025 om 24 uur Betaling : Jaarlijks 

Stilzwijgende verlenging voor periodes van 3 jaar. 

 
Verzekerde activiteit 

Sportfederatie 

*** zie uitgebreide activiteitsomschrijving hieronder *** 

Verzekerden en/of risicoligging 
Worden als verzekerden beschouwd in de zin van deze overeenkomst: 

A) De Onderschrijver, d.w.z. de vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport, 

verder V.V.W.genoemd, evenals zijn verschillende comités of één van zijn 

vertakkingen (zoals clubs of afdelingen)of nog om het even welk lid van 

bedoelde comités en vertakkingen en dit in groep of individueel, die 

bij de Onderschrijver aangesloten is. 

B) De hiernavolgende categorieën van personen: 

1. De leden sportbeoefenaars; 

2. De kandidaat-leden van de verzekeringsnemer die nog niet 

aangesloten zijn, maar waarvan de aansluiting lopende is. 

3. De niet-sportieve leden/ lesgevers/ opleiders/begeleiders die niet 

onder de voorgemelde categorieën zouden vallen. 

4. De niet-leden tijdens hun deelname aan sport-promotionele 

activiteiten die de verzekeringnemer en de bij hem aangesloten clubs 

organiseren. 

5. De vrijwilligers niet-leden die hun medewerking verlenen aan de 

organisatie van de verzekerde activiteiten (conform het Decreet) 

6. Andersgeorganiseerde sporters voor hun deelname aan het 

andersgeorganiseerde sportaanbod van VZW Vlaamse Vereniging voor 

Watersport. 

C) ALGEMEEN 

De verzekeringnemer is gehouden inschrijvingslijsten op te maken waarop 

de identiteit van de leden en hun geboortedatum voorkomen, zoals bedoeld 

in de statuten van de verzekerde federatie. 

Deze lijsten moeten steeds ter beschikking van de verzekeraar zijn. 

Voor de sportkampen en de stages, waar de bepalingen van de dagvergunning 

op van toepassing is, wordt de wekelijkse lijst van de deelnemende 

niet-leden aan de makelaar, Concordia NV, overgemaakt. 

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6
 

2
7
1
0
8
4
2
9
5
1
0
0
0
0
0
 



Uw contract 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.664.990/000 

Bijzondere voorwaarden 

Ref. makelaar : Dylan Jaques 

Opgesteld op 30/03/2023 11:11 

AG Insurance p. 2/18 

 

 

 

 

 
Kapitalen 

Waarborg uitbating 

Zuivere immateriële schade 625.000,00 EUR per schadegeval* 

Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade 

vermengd 

5.000.000,00 EUR per schadegeval 

Water, vuur, rook, ontploffing 625.000,00 EUR per schadegeval* 

Burenhinder 625.000,00 EUR per schadegeval* 

Accidentele pollutie 625.000,00 EUR per schadegeval* 

 
* inbegrepen in de basiswaarborg 

 
Waarborg toevertrouwd voorwerp 

Materiële en immateriële schade vermengd 25.000,00 EUR per schadegeval 

 
Waarborg na levering 

Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade 5.000.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar 

vermengd 

Water, vuur, rook, ontploffing 625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar* 

Accidentele pollutie 625.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar* 

 
* inbegrepen in de basiswaarborg 

 
 

Vrijstellingen 

Waarborg uitbating 

175,00 EUR per schadegeval 

 
Waarborg toevertrouwd voorwerp              175,00 EUR per schadegeval 

 

Waarborg na levering                                                                                                                   175,00 EUR per schadegeval 

   

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6
 

2
7
1
0
8
4
2
9
5
1
0
0
0
0
0
 



Uw contract 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.664.990/000 

Bijzondere voorwaarden 

Ref. makelaar : Dylan Jaques 

Opgesteld op 30/03/2023 11:11 

AG Insurance p. 3/18 

 

 

Bijzondere voorwaarden Opgesteld op 30/03/2023 1

 
 
 

Modaliteiten van de waarborgen 

Waarborg ongevallen 

 
"PERSOONLIJKE ONGEVALLEN" VERZEKERING 

A. Verzekerden: de leden en niet-leden vermeld onder 

"Verzekeringsnemer/De Verzekerden" hierboven. 

B. Gewaarborgde risico's 

De verzekering dekt alle activiteiten gerelateerd aan de waterskisport en 

andere verwante sporten waarvoor de Verzekerde bevoegd is, georganiseerd 

door de vzw V.V.W., de aangesloten clubs of door de leden individueel en 

waarvan het bestuursorgaan van de vzw V.V.W. oordeelt dat zij tot de door 

V.V.W. erkende sportactiviteiten behoren en die aldus door haar erkend 

worden. 

Onder private beoefening wordt begrepen de deelneming aan erkende 

activiteiten voor zover die niet georganiseerd worden door een andere 

sportfederatie. 

C. Verzekerde sommen 

De verzekerde waarborgen bedragen, per hoofd: 

1) overlijden: 

15.000,00 EURO bij overlijden door ongeval, uiterlijk 2 jaar na ongeval, 

voor allen die de volle leeftijd van 5 jaar hebben bereikt of ouder. 

Voor kinderen onder de 5 is de dekking overlijden eveneens verworven voor 

een verzekerd bedrag van 15.000 Euro inclusief de werkelijk gemaakte 

begrafeniskosten met een maximum van 8.500 EURO. 

Voor de overige leden worden de begrafeniskosten beperkt tot 620 EURO. 

2) de blijvende persoonlijke ongeschiktheid: 

35.000,00 EURO bij blijvende werkonbekwaamheid van 100%, uiterlijk tot 2 

jaar na ongeval (volgens OBSI - Officiële Belgische Schaal van 

Invaliditeit). 

3) de tijdelijke persoonlijke ongeschiktheid: 

30 EURO per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan beroepsinkomsten 

en er geen tussenkomst ziekte- en invaliditeitsverzekering voorzien is en 

dit na verloop van een wachttijd van 30 dagen. 

4) medische kosten gedurende maximum 2 jaar: 

a) Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, legt de maatschappij 

het verschil bij tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het tarief 

van het RIZIV. Voormelde waarborg wordt bij tussenkomst van het 

ziekenfonds verhoogd per ongeval ten belope van 150% van het tarief van 

het RIZIV. 

b) Indien er geen tussenkomst is van een Belgisch ziekenfonds gebeurt de 

vergoeding toch op basis van de terugbetalingsvoorwaarden van de 

Belgische ziekenfondsen met een maximum van 500 EURO per ongeval. 

c) De terugbetaling van de tandprothesekosten is beperkt tot 600 EURO per 

slachtoffer en per ongeval met een maximum van 150 EURO per tand. 

d) De terugbetaling van de kosten voor verbanden, bandages, braces en 

gipsen zijn verworven doch beperkt tot 75 EURO per slachtoffer en ongeval 

met een maximum van 25 EURO per toelevering. 

Er is geen uitkering voorzien voor: 

- brillen, contactlenzen en bestaande prothesen; 

- vervoerskosten die niet medisch noodzakelijk zijn. Buiten het eerste 
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medisch noodzakelijke ziekenvervoer dient voor opvolgend vervoer een 

attest van medische noodzaak te worden voorgelegd afkomstig van het 

ziekenhuis waaruit het slachtoffer vertrekt. 

Voor de waarborg Medische Kosten is er een vrijstelling van 25 Euro per 

schadegeval van toepassing. 

ALGEMENE BEPALINGEN: 

Betaling van de vergoeding "OVERLIJDEN" 

De verzekerden in de zin van dit hoofdstuk zullen op hun 

vergunningsaanvraag de persoon (of de personen) kunnen aanduiden die 

gerechtigd zal (zullen) zijn de vergoeding bij overlijden in ontvangst te 

nemen. 

Indien er niemand vermeld wordt zal de Maatschappij het overeengekomen 

forfaitair bedrag uitbetalen aan de wettige echtgenote van de verzekerde, 

niet uit de echtgescheiden noch gescheiden van tafel en bed, en bij 

ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde die hun 

rechten zullen laten gelden hebben, welke ook hun graad van verwantschap 

was met het slachtoffer. 

De verzekerde mag de door de polis toegekende vergoeding laten wijzigen 

door de Maatschappij tenware er aanvaarding was van een vergoeding. De 

aanvaarding van de vergoeding zal slechts tegengesteld kunnen worden aan 

de Maatschappij als ze in een bijvoegsel opgenomen is en ondertekend door 

de Onderschrijver, de verzekerde, de rechthebbende en de Maatschappij 

waarna de verzekerde zijn rechten niet meer kan laten gelden dan met het 

geschreven akkoord van de rechthebbende die aanvaard heeft. 

De vergoeding "overlijden" dient te worden uitbetaald binnen de 30 dagen 

na het beëindigen van het onderzoek en het vervullen van al de vereiste 

formaliteiten. 

Indien de verzekerde overlijdt in het buitenland, zal de Maatschappij de 

onkosten voorschieten voor de overbrenging van het stoffelijk overschot. 

Deze kosten worden echter steeds in mindering gebracht van het kapitaal 

"bij overlijden". 

Betaling van de vergoeding "Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid" 

Er wordt overeengekomen dat bij het uitkeren van de vergoeding 

"bestendige onbekwaamheid" enkel rekening gehouden wordt met de 

lichamelijke integriteit van het slachtoffer en niet met de onbekwaamheid 

op sportief vlak van de verzekerde. 

Aldus wordt rekening gehouden met de percentages voor de diverse gevallen 

voorzien in de "Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van 

invaliditeit", voor zover er een blijvend lichamelijk letsel objectief 

werd vastgesteld. 

1' SAMENVOEGING 

Het samenvoegen van bedragen die uitbetaald moeten worden voor meerdere 

gedeeltelijke onbekwaamheden is toegelaten. De samenstelling van deze 

vergoedingen zal dus eventueel de som kunnen bereiken die voorzien is bij 

totale bestendige onbekwaamheid, maar zij mag deze forfaitaire grens 

nooit overschrijden. 

2' LINKSHANDIGHEID 

Op voorwaarde dat de linkshandigheid blijkt uit een vermelding op de 

vergunningsaanvraag zal ieder begunstigde van de persoonlijke verzekering 

die linkshandig is, aanspraak kunnen maken op een vergoeding die voorzien 

is voor, en overeenstemt met het boven rechterlid, indien hem een ongeval 

zou overkomen met als nasleep een blijvende onbekwaamheid. 

Betaling van de vergoeding bij "TIJDELIJKE Persoonlijke Ongeschiktheid" 

30 EUR per dag, gedurende maximaal 2 jaar, voor zover er totaal verlies 

van beroepsinkomen is d.w.z. geen uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte- en 

invaliditeitsverzekering. 

De leden die recht hebben op vergoeding in toepassing van de wettelijke 
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verzekering tegen arbeidsongevallen, kunnen geen aanspraak maken op de 

vergoedingen waarin wordt voorzien door de Persoonlijke Verzekering. 

Het is wel te verstaan dat aan alle personen, die geen loonverlies of 

verlies van inkomen kunnen bewijzen, geen dagelijkse vergoeding zal 

worden uitgekeerd. 

Betaling van de medische kosten: 

Onder medische zorgen wordt verstaan, elke vorm van verzorging, zowel 

preventieve als curatieve die voor het behoud of voor het herstel van de 

gezondheid nodig is als daar zijn de geneeskundige hulp, de 

farmaceutische verstrekkingen, de prothesen, de ziekenhuisverpleging, de 

revalidatie en de herscholing. 

Deze kosten zijn gedekt tot datum van genezing, consolidatie of 

hervatting van de sport en tot maximum 2 jaar na datum van ongeval. 

Voor ongevallen in het buitenland waarbij de mutualiteit en Mutas 

tussenkomst weigeren conform hun statuten en voorwaarden (bijvoorbeeld 

bij deelname aan competitie) zal maximum € 500 per schadegeval en per 

verzekerde terugbetaald worden. 

OPMERKING: 

Onder de terugbetalingen door de Maatschappij toegestaan komen voor: de 

kosten van massage, radiografie, prothese en van alle speciale 

behandelingen, zoals: fysiotherapie, elektrotherapie, enz. zonder dat 

deze opsomming beperkend is. 

De medische en gelijkgestelde kosten zullen slechts terugbetaald worden 

na het voorleggen van ereloonnota's en andere bewijsstukken. Deze zullen 

bewaard worden in de archieven van de Maatschappij. 

Uitbreiding: 

1) WORDEN GELIJKGESTELD MET ONGEVALLEN INGEVOLGE UITWENDIGE 

OORZAAK: 

- ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn 

van een ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie ; 

- vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking ; 

- lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten 

gevolge van het redden van in gevaar verkerende personen, dieren of 

goederen ; 

- letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een 

verzekerde ; 

- tetanus of miltvuur ; 

- beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen ; 

- de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich 

onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid hernia's en 

liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, 

verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen, 

lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is 

aan een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de 

pathologische gevolgen, voortspruitend uit deze ziekelijke toestand, 

niet verzekerd zijn. 

- PLOTS HARTFALEN (enkel voor leden met een jaarvergunning): 

De waarborg "ongeval-overlijden" en "medische kosten" wordt eveneens 

verleend in geval van een plots overlijden tijdens het sporten ten 

gevolge van een hartfalen. En dit overeenkomstig de verzekerde sommen 

(Hoofdstuk II C.). 

Bijkomend: 

De dekking van het contract is eveneens verworven voor schade die de 

verzekerde oploopt ten gevolge van een daad van terrorisme, zoals 

gedefinieerd bij art. 2 van de wet van 01.04.2007 betreffende de 

verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. De tussenkomst van 

de maatschappij is beperkt tot maximaal het verzekerde kapitaal 

vastgelegd in het verzekeringscontract en geschiedt volgens de 
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regelingsmodaliteiten vermeld in de voornoemde wet. Onder terrorisme 

wordt verstaan: een clandestien georganiseerde actie of dreiging van 

actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, 

individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd 

op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel 

goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op 

het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid 

onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een 

dienst of een onderneming te belemmeren. 

Indien de sportfederaties voor bepaalde sportactiviteiten eisen dat de 

deelnemers in het bezit zijn van een bewijs van medische geschiktheid, 

dan behoudt de maatschappij zich het recht dit bewijs op te vragen 

wanneer zich een schadegeval zou voordoen. 

2) LEEFTIJDSGRENS: 75 jaar. 

Voor de waarborgen "medische kosten" en "overlijden", wordt de 

leeftijdsgrens bepaald op 75 jaar, en dit overeenkomstig de algemene 

voorwaarden "Corporate Accidents Plus - Top Collective Business" en meer 

bepaald hoofdstuk 1.1., artikel 4. Er wordt tussen de partijen 

overeengekomen, dat voor de vergunninghouder boven de 75 jaar, het nodig 

is een medisch attest van goede gezondheid voor te leggen om te kunnen 

genieten van de waarborgen van het contract. 

3) SPECIFIEKE BEPALINGEN DUIKSPORT: 

3.1. Naar aanleiding van een decompressie- en een recompressieongeval 

zullen de kosten voor geneeskundige verzorging, welke niet in de tarieven 

RIZIV van de mutualiteit voorzien zijn, terugbetaald worden tot maximum 

18.600 EUR per schadegeval en per slachtoffer. 

3.2 voor de duiksport worden eveneens als ongeval aanzien: 

- syncope; 

- zuignapeffect; 

- letsels aan sinussen en oren; 

- duikerskolieken; 

- longoverdruk; 

- decompressie en recompressieongevallen 

- diepte dronkenmansschap; 

- verdrinking en verstikking. 

3.3 De ongevallen waarbij de duiker zich niet heeft gehouden aan de 

duikreglementen uitgevaardigd door de sectie duiken of sectie G-duiken 

van V.V.W. of de geldende wetgeving, blijven uitgesloten van dekking. 

3.4 Voor niet-leden die een duikinitiatie volgen, dus zonder brevet, is 

de dekking enkel verworven tijdens het duiken in een zwembad. 

 
 
 

Bijkomende vermeldingen 

*** Uitgebreide activiteitsomschrijving *** 

Alle watersportactiviteiten van de verzekeringsnemer en de bij hem 

aangesloten clubs inclusief beoefening, voorbereiding, organisatie, 

beheer en administratie. Waterskiraces blijven uitgesloten. 

Als de activiteiten door de verzekeringsnemer of door de bij hem 

aangesloten clubs in kader van de federatie of clubactiviteiten 

georganiseerd worden, zijn eveneens verzekerd: de kampioenschappen, 

competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, 

trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen en bijkomende 

activiteiten zoals maaltijden verstrekken, spelen, feesten en 

vergaderingen organiseren, . Ook de schade ingevolge het gebruik van 

materiaal of schade die veroorzaakt is door het materiaal is verzekerd. 
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De waarborg is eveneens verworven voor de leden die actief deelnemen aan 

de organisatie door de verzekeringsnemer of door de bij hem aangesloten 

clubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij het publiek 

betrokken wordt. 

De waarborg is eveneens verworven voor de aangesloten leden als voor de 

niet-leden vernoemd bij de verzekerden, voor de deelname aan 

sport-nevenactiviteiten met uitsluiting van de risicosporten 

parachutespringen, zweefvliegen, ULM en Deltavliegen, ballonvaart, 

benjispringen, parapenten, parapenten, rotsklimmen en speleologie. 

Voor de aansloten leden wordt, bij uitbreiding, de waarborg eveneens 

verleend: 

- Die zich voordoet tijdens een verplaatsing die door de 

verzekeringsnemer in kader van de gedekte activiteiten wordt 

georganiseerd; 

- Die zich voordoet op het normale traject van een verzekerde om zich 

van zijn verblijfplaats naar de plaats van waar de gedekte 

georganiseerd activiteit plaatsvinden te begeven en terug. 

NOTA IN VERBAND MET BUITENLANDSE LEDEN: 

AG Insurance heeft er nota van genomen van het feit dat er aangesloten 

leden verzekerd zijn met een buitenlandse domiciliëring. De 

verzekeringnemer verbindt zich ertoe om jaarlijks de lijst met deze 

personen aan de makelaar, Concordia NV, door te geven alsook regelmatig 

een up-date van de aansluiting van nieuwe leden door te sturen. 

*** 

Blijft uitgesloten: 

De schade voortspruitend uit de uitbating van clubs aangesloten bij de 

verzekeringnemer, zoals de uitbating van een sportwinkel, een clubhouse, 

eet- en drankgelegenheden,... alsook het onderhoud van de installaties 

nodig voor de uitbating hiervan. Het behoort toe aan de clubs zelf om 

voor dit risico een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te 

sluiten. 

*** 

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERENIGINGSWERKERS 

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke 

Aansprakelijkheid zijn van toepassing op de hierna omschreven waarborgen 

in de mate dat de hiernavolgende bepalingen er niet van afwijken. 

Art. 1 : Het verzekerde risico : 

Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en 

bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de verenigingswerkers 

en, als ze minderjarig zijn, ook de aansprakelijkheid van hun ouders of 

voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover 

zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de 

activiteiten als verenigingswerker voor die organisatie en op weg naar en 

van de activiteiten. De contractuele aansprakelijkheid is niet gedekt. 

Art. 2 : De verzekerde aansprakelijkheid : 

Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

krachtens de Belgische of buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht 

zijn op het ogenblik van het ongeval. 

Art. 3 : Definities : 

"U, Verzekerden" 

- de verzekeringsnemer vermeld in de bijzondere voorwaarden; 

- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie; 

- de verenigingswerkers voor zover zij de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de activiteiten of 
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op de weg naar en van de activiteiten; als de verenigingswerkers 

minderjarig zijn, is ook de aansprakelijkheid van hun ouders of 

voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd. 

"Derden" : 

Worden als derden beschouwd : 

- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden; 

- de verenigingswerkers blijven echter steeds derden voor al hun schade; 

- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden 

beschouwd voor hun schade veroorzaakt door de verenigingswerkers; 

en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land 

waar het verenigingswerk uitgevoerd wordt. 

Art. 4 : De verzekerde bedragen : 

Wij verlenen onze waarborg ten belope van de bedragen vermeld in de 

bijzondere voorwaarden. 

Art. 5 : Vrijstelling : 

Een vrijstelling van 173,53 EUR per schadegeval blijft ten laste van de 

verzekeringsnemer, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

Art. 6 : Uitsluitingen : 
 

Onverminderd de bepalingen van de wet van 04 april 2014 betreffende de 

verzekeringen, zijn alleen de volgende gevallen van de dekking 

uitgesloten : 

1. de schade veroorzaakt aan de organisatie; 

2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een 

wijziging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de 

voortbrenging van ioniserende stralingen; 

3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften; 

4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een 

ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brand die ontstaat of 

meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of 

huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroorzaakt in hotels 

of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden betrokken tijdens 

een tijdelijk of toevallig verblijf; 

5. de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, 

wederopbouw of de aanpassingswerken eraan; 

6. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen; 

7. de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 

kg of motorboten die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd 

worden; 

8. de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de 

verzekerde toebehoren of door hem in huur genomen worden; 

9. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de 

wildschade; 

10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit 

asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander 

materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm; 

11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de 

diefstal van informatiedragers van elektronisch apparatuur, met 

inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die 

hieruit voortvloeien; 

12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de 

bodem, het water of de atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van 

toepassing indien deze schade het rechtstreeks gevolg is van een 

ongeval; 

13. de gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, 

dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of 
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afschrikkingmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de 

gerechtskosten inzake strafvervolgingen; 

14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van 

rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van 

bestuurder; 

15. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren 

van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of 

een schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op 

uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de 

overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft. 

16. de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid 

onderworpen aan de wettelijk verplichte motorrijtuigenverzekering. 

Art. 7 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de 

maatschappij: 
 

 

Indien het schadegeval een wettelijk verplichte verzekering betreft, dan 

kunnen de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend 

uit de wet of de overeenkomst niet door ons aan de slachtoffers worden 

tegengeworpen maar behouden wij ons een recht van verhaal voor, voor 

zover wij volgens de wet op de verzekeringsovereenkomst de prestaties 

hadden kunnen weigeren of verminderen. 

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de 

gerechtskosten en intresten die wij dienen te betalen. 
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Het netto totaalbedrag bevat : 

1.944,00 EUR acquisitiekosten en 504,00 EUR administratiekosten * 

*Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van 

de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte 

van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. 

De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het 

risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen 

alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de 

contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de 

samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). 

Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de 

verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering. 

 
Clausules van toepassing voor het contract 

CL. 816 : VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN ONGEVALLEN VAN DE VRIJWILLIGERS 

 
Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon en op www.aginsurance.be/professionals via de 

knop 'Algemene voorwaarden en contractuele documenten', die zich onderaan elke pagina van onze website 

bevindt. 
Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. 0079-2329406N-25092021 
Rechtsbijstand Uitbating 0079-2312205N-25092021 
Collectieve Verzekering tegen Ongevallen 0079-2008602N-21112009 

 
Algemene bepalingen 

▪ Het contract is opgesteld op basis van de verklaringen van de verzekeringsnemer aan de maatschappij. 

Het contract omvat de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bijvoegsels, de bijlagen en, in 

voorkomend geval, het verzekeringsvoorstel. 

Onafhankelijk van de taal waarin het contract is opgesteld, kan de verzekeringsnemer vragen om de documenten en 

berichten in het Frans of in het Nederlands te ontvangen. 

▪ De in dit document verkregen persoonsgegevens worden verwerkt door AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel te 

1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53 (hierna, AG Insurance ), als verantwoordelijke voor de verwerking, 

overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens, alsook conform de Privacyverklaring van AG Insurance op www.aginsurance.be. 

Deze persoonsgegeven worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in de Privacyverklaring van AG Insurance, en in 

het bijzonder met het oog op: 

- het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het beheer van de klantenrelatie, en dit op 

basis van de uitvoering van het contract; 

- het uitvoeren van alle doeleinden die aan AG Insurance worden opgelegd door administratieve, reglementaire en 

wettelijke bepalingen, en dit op basis van die bepalingen; 

- de analyse van gegevens, de opmaak van statistieken, modellen en profielen, het opsporen en de preventie van 

misbruiken en fraude, het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van de IT-netwerken en  systemen van AG 

Insurance, de beveiliging van goederen en personen, de optimalisering van de processen (bijvoorbeeld inzake de 

evaluatie en acceptatie van het risico, interne procedures, ...), de ontwikkeling van nieuwe producten, prospectie 

alsook, desgevallend, profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel voor de voornoemde 

doeleinden, en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van AG Insurance. 

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt met uw toestemming. 

Deze gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan andere tussenkomende 

verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken 

herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, uw 

verzekeringstussenpersoon of een verwerker. Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan om het even 

welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing. 
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AG Insurance kan uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen 

passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. In dat geval verhoogt AG Insurance de 

informaticabeveiliging en eist zij contractueel een verhoogd beveiligingsniveau van haar internationale tegenpartijen. 

De verwerkte gegevens worden bijgehouden gedurende de hele looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke 

verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere wettelijke en reglementaire bewaartermijn. 

Binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te 

laten corrigeren of om ze te laten overdragen aan derden, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw 

gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, alsook het recht om uw gegevens te laten 

verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG Insurance de contractuele relatie niet kan voortzetten. 

U kunt uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw 

identiteitskaart te verzenden per post naar AG Insurance, Data Protection Officer, 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53 

of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be. Klachten kunnen eventueel worden ingediend bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. 

U kunt meer informatie verkrijgen via ditzelfde adres, alsook in de Privacyverklaring van AG Insurance op 

www.aginsurance.be. 

▪ Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen de 
opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van 
het Strafwetboek. 
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Contactpersonen 

Uw makelaar: 

CONCORDIA GENT BRIO PROD 

Sassevaartstr, 46 - 301 

9000 Gent 

Rekening-nr : 60082 

FSMA-nr : 022714A 
℡ 09 264 11 11 
7 09 223 39 00 

✉ info@concordia.be 

 

 
AG Insurance : 

DETHIER, Tara 

BEHEER ONDERNEMINGEN WET & BA 

Berchemstadionstr, 70 

2600 Berchem 
℡ 02 664 48 76 
7 03 218 36 60 

✉ beheer.ondernemingen@aginsurance.be 

 

Rechtsbijstand : 

PROVIDIS 

Nieuwbrug, 17 
1000 Brussel 

℡ 02 664 42 20 

 
Opgemaakt op 30/03/2023 

 
Door het contract te ondertekenen of de premie te betalen, erkent u kennis te hebben genomen van de 

(pre)contractuele documenten en aanvaardt u de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract, met inbegrip 

van de waarborglimieten en uitsluitingen die erin voorzien zijn. 

 
De Verzekeringnemer, Voor AG Insurance, 

 

Marc 

Persoons 

 

 
Digitaal ondertekend door Marc 

Persoons (Authentication) 

DN: c=BE, cn=Marc Persoons 

(Authentication), sn=Persoons, 

givenName=Marc Pierre, 

serialNumber=66060623345 

Datum: 2023.03.31 10:07:11 

on) +02'00' 

 
Heidi Delobelle 

Chief Executive Officer 

Voorzitster van het Directiecomité 
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Marc Persoons, voorzitter VVW vzw 
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Clausules van toepassing voor het contract 

CL. 816 : VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN ONGEVALLEN VAN DE VRIJWILLIGERS 

De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van toepassing op de hierna 

omschreven waarborgen in de mate dat de hiernavolgende bepalingen er niet van afwijken. 

 
Deze waarborg kan ook verleend worden aan de rechtspersonen die, volgens de hierna vermelde wet, niet 

verplicht zijn een verzekering af te sluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van de vrijwilligers 

waarmee ze werken. De definities van "vrijwilligers", "vrijwilligerswerk" en "organisatie" uit de wet van 3 

juli 2005 blijven van toepassing. 

 
I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING : 

 
Art. 1 : Het verzekerde risico : 

 
Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers en heeft als doel de risico's verbonden aan het vrijwilligerswerk te verzekeren. 

Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke 

aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers en, als ze 

minderjarig zijn, ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het 

Burgerlijk Wetboek, voor zover zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de activiteiten 

als vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering van de 

contractuele aansprakelijkheid. 

 
Art. 2 : De verzekerde aansprakelijkheid : 

 
Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische of 

buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval. 

 
Art. 3 : Definities : 

 
"U, Verzekerden" : 

- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de verzekeringsnemer 

vermeld in de bijzondere voorwaarden; 

- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie; 

- de vrijwilligers voor zover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de 

activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers minderjarig zijn, is ook de 

aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek verzekerd. 

 
"Derden" : 

Worden als derden beschouwd : 

- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden; 

- de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade; 

- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd voor hun 

schade veroorzaakt door de vrijwilligers; 

en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk uitgevoerd 

wordt. 

Art. 4 : De verzekerde bedragen : 

 
Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende vermelde bedragen, tenzij 

anders bepaald in de bijzondere voorwaarden: 

- Lichamelijke schade : 12.394.676,24 EUR 

Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer van 

december 1983 gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100). Op 31/1/12, bedraagt dit geïndexeerde 

bedrag 23.699.482,92 EUR. 
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- Materiële schade: 619.733,81 EUR gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen -waarbij het 

basisindexcijfer van december 1983 gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100)-, zonder dat deze 

beperking lager mag zijn dan 1.500.000 EUR (niet geïndexeerd). Op 31/1/12, bedraagt het geïndexeerde bedrag 

1.184.974,14 EUR. 

 
Het bij een schadegeval toepasselijke indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de maand die voorafgaat 

aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed. 

 
Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de schade voortvloeiend 

uit de beschadiging en de vernietiging van informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van de 

opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging of 

vernietiging rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronisch verkeer 

van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen, 

de verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen. 

 
Art. 5 : Vrijstelling : 

 
Een vrijstelling van 173,53 EUR per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer, tenzij anders 

bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

 
Art. 6 : Schade aan roerende goederen : 

 
De waarborg wordt uitgebreid tot de contractuele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de 

vrijwilliger aan roerende goederen die aan de verzekeringsnemer werden geleend, of door haar werden gehuurd, 

in het kader van het vrijwilligerswerk. 

 
Blijven van de waarborg uitgesloten: 

- schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren; 

- schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard; 

- wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een vrijwilliger. 

 
Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden: 

- schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de vestiaire in bewaring gegeven 

voorwerpen (vb. kleding, bagage, juwelen, .); 

- goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening uitmaken; 

- voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies. 

 
De waarborg is beperkt tot 12.500 EUR, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 EUR ten laste van de verzekeringsnemer. 

 
Art. 7 : Uitsluitingen : 

 
Onverminderd de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, zijn alleen de volgende 

gevallen van de dekking uitgesloten : 

 
1. de schade veroorzaakt aan de organisatie; 

2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de 

radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen; 

3. de schade veroorzaakt door personen- of goederenliften; 

4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge 

vuur of een brand die ontstaat of meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of huurder 

is, met uitzondering evenwel van schade veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de 

verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf; 

5. de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken 

eraan; 

6. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen; 

7. de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de 

verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden; 

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6
 

2
7
1
0
8
4
2
9
5
1
0
0
0
0
0
 



Uw contract 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.664.990/000 

Bijzondere voorwaarden 

Ref. makelaar : Dylan Jaques 

Opgesteld op 30/03/2023 11:11 

AG Insurance p. 15/18 

 

 

 
 
 

8. de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem in 

huur genomen worden; 

9. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade; 

10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke 

eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm; 

11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers van 

elektronisch apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit 

voortvloeien; 

12. de schade veroorzaakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water of de atmosfeer. Deze 

uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval; 

13. de gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de schadevergoedingen 

als strafmaatregel of afschrikkingmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de 

gerechtskosten inzake strafvervolgingen; 

14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten 

begaan in hun hoedanigheid van bestuurder; 

15. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van 

de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of een 

schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 

algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft. 

16. de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan de wettelijk verplichte 

motorrijtuigenverzekering. 

 
II. ONGEVALLENVERZEKERING : 

 
Art. 8 - Het verzekerde risico : 

 
Wij verzekeren de lichamelijke schade en de schade aan goederen, geleden door de vrijwilligers bij ongevallen 

tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van die activiteiten (in de betekenis 

die eraan gegeven wordt in het kader van de wetgeving op de arbeidsongevallen). 

Art. 9 - De waarborgen en de verzekerde bedragen per verzekerde en per ongeval : 

a) Overlijden : 

 
Wanneer het overlijden van de verzekerde het rechtstreeks gevolg is van een ongeval of voortvloeit uit een 

bijkomende oorzaak, die door het ongeval op zodanige wijze verergerd werd dat zonder deze verergering het 

overlijden er niet zou op gevolgd zijn, keren wij een kapitaal van 12.000 EUR uit aan: 

 
1) de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, niet uit de echt gescheiden, niet gescheiden van tafel en bed of 

niet feitelijk gescheiden, 

2) bij ontstentenis, aan de erfgerechtigde  kinderen van de verzekerde, 

3) bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e) en kinderen, aan de wettelijke erfgenamen volgens hun respectieve 

rechten in de nalatenschap, met uitzondering van de Staat. 

Dit kapitaal wordt uitgekeerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag dat wij de gevraagde 

bewijsstukken ontvangen en na ontvangst van het ondertekende kwijtschrift. 

 
Wanneer het aan het ongeval te wijten overlijden zich voordoet binnen een termijn van drie jaar te rekenen 

vanaf de dag van het ongeval keren wij, in voorkomend geval, aan de voornoemde rechthebbenden, het verschil 

uit tussen het bedrag van 12.000 EUR en het bedrag dat al werd uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit. 

 
b) Blijvende invaliditeit : 

 
Wanneer de toestand van de verzekerde als definitief kan beschouwd worden, wordt de graad van blijvende 

invaliditeit vastgesteld. Deze graad van blijvende ongeschiktheid wordt vastgesteld overeenkomstig de 

Officiële Belgische Schaal voor Invaliditeiten, en dit volgens de vastgestelde letsels en zonder rekening te 

houden met het beroep of de activiteiten van de verzekerde. 
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Het uit te keren kapitaal bedraagt 18.000 EUR voor een totale blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van 

een gedeeltelijke blijvende invaliditeit, zal het kapitaal bepaald worden evenredig met de vastgestelde 

graad van blijvende invaliditeit. Het kapitaal wordt vereffend binnen een termijn van 30 dagen te rekenen 

vanaf de datum van het akkoord waarbij de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid definitief wordt 

vastgesteld. 

 
c) Tijdelijke ongeschiktheid : 

 
In geval van inkomensverlies, waarborgen wij per dag van tijdelijke ongeschiktheid een vergoeding van 9 EUR. 

Deze vergoeding vangt aan vanaf de 31ste dag tijdelijke ongeschiktheid met inkomensverlies en is verschuldigd 

tot op het ogenblik waarop de verzekerde zijn beroepsactiviteiten herneemt. De vergoeding wordt naar 

evenredigheid verminderd indien de verzekerde zijn activiteiten niet volledig onderbreekt of van zodra hij 

deze gedeeltelijk kan hernemen. 

 
De vergoeding wordt maandelijks betaald, na vervallen termijn. 

 
d) Verzorgingskosten : 

 
Wij vergoeden de behandelingskosten die medisch gezien noodzakelijk zijn en door een daartoe erkend 

geneesheer worden uitgevoerd of voorgeschreven. Wij vergoeden eveneens de kosten die het gevolg zijn van een 

opname in een verpleeginstelling of van een esthetisch - heelkundige behandeling evenals de door de medische 

behandeling gerechtvaardigde verplaatsingsonkosten. De verzekerde heeft recht op de terugbetaling van de 

herstellings- en vervangingskosten van de bestaande prothesen en orthopedische toestellen die door het 

ongeval zijn beschadigd, zelfs indien dit ongeval geen lichamelijk letsel veroorzaakt heeft. Hij heeft 

eveneens eenmalig recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van de nieuwe prothesen en orthopedische 

toestellen die medisch gezien noodzakelijk zijn. De terugbetaling is beperkt tot het bedrag dat bepaald is 

door de richtlijnen van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), bij ontstentenis, tot het 

tarief van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering. 

 
Deze kosten worden ten laste genomen tot de letsels geheeld zijn. Ze worden vergoed op vertoon van het 

bewijsstuk van de gemaakte kosten. Wanneer de verzekerde m.b.t. deze kosten reeds een terugbetaling heeft 

genoten krachtens de wetgeving op de Sociale Zekerheid of krachtens een andere verzekeringsovereenkomst, 

komen wij slechts tussen na aftrek van het totale bedrag van bedoelde terugbetalingen. 

 
Onze tegemoetkoming wordt, voor eenzelfde schadegeval, per persoon beperkt tot 3.000 EUR. 

 
e) Schade aan goederen : 

 
Wij vergoeden de schade aan goederen met de volgende beperkingen : 

- de vergoeding is beperkt tot 3000 EUR per verzekerde en per schadegeval; 

- deze schade is slechts verzekerd voor zover zij met lichamelijke schade gepaard gaat; 

- deze schade omvat niet de schade aan voertuigen van om het even welke aard; 

- er is een vrijstelling van 300 EUR per schadegeval van toepassing. 

Art. 10 - De voorafbestaande toestand : 

De door ons verschuldigde vergoedingen worden uitsluitend in functie van de rechtstreekse gevolgen van het 

ongeval vastgesteld. Wanneer een aan het ongeval te wijten letsel een reeds in zijn mogelijkheden beperkt 

lichaamsorgaan, -deel of -functie treft, vergoeden wij het functieverlies onder aftrek van de voorheen 

bestaande invaliditeit. 

 
Art. 11 - Subrogatie : 

 
Wanneer wij de schadevergoeding hebben betaald, treden wij ten belope van het bedrag van die vergoeding in de 

rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden. 

 
Art. 12 - De schadegevallen : 
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a. De aangifte : 

 
De verzekeringnemer moet ons de ongevalsaangifte toezenden binnen 10 dagen na het ongeval. Een dodelijk 

ongeval moet binnen 24 uur worden aangegeven. 

 
b. De getuigschriften : 

 
Binnen 10 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid is de verzekerde verplicht een getuigschrift van 

eerste vaststelling afgeleverd door zijn behandelende geneesheer, op te sturen. De medische getuigschriften in 

verband met het ongeval, het verloop van de behandeling, de gezondheidstoestand van de verzekerde na of voor 

het ongeval of alle andere inlichtingen die door ons gevraagd worden, dienen ons binnen de 10 dagen bezorgd te 

worden. Alle medische attesten met betrekking tot uw gezondheidstoestand moeten opgestuurd worden ter 

attentie van onze raadsgeneesheer. 

 
c. De medische verzorging : 

 
Bij ongeval moet de verzekerde door een erkend geneesheer worden verzorgd tot alle mogelijkheden tot genezing 

zijn uitgeput. 

Wij staan niet in voor de verergering van de gevolgen van een ongeval indien die verergering te wijten is aan 

het laattijdig inroepen van geneeskundige hulp of aan de weigering van de verzekerde de voorgeschreven 

behandeling te volgen. 

 
d. De onderzoeksmogelijkheden van de maatschappij : 

 
Na aangifte van een schadegeval hebben wij het recht de afgelegde verklaringen te onderzoeken. De 

verzekeringnemer en de verzekerde dienen alle maatregelen te treffen opdat onze afgevaardigden altijd bij hen 

toegang zouden krijgen en opdat onze geneesheren alle verklaringen zouden kunnen onderzoeken en alle nodig 

geachte opdrachten zouden kunnen vervullen. 

Dat recht kan zelfs na afloop van het contract worden uitgeoefend. De verzekerde moet eveneens aan zijn 

behandelende artsen toelaten alle informatie waarover ze in verband met zijn gezondheidstoestand of 

overlijden beschikken, te verstrekken aan onze adviserende artsen. 

 
e. Meningsverschillen van medische aard : 

 
Wanneer er geen akkoord bereikt wordt over de uitvoering van een medische behandeling, de duur en/of de graad 

van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de oorsprong of de graad blijvende invaliditeit of de doodsoorzaak, 

zullen de partijen zich schikken naar het gelijkluidende advies uitgebracht door twee geneesheren, de ene 

door de verzekerde aangewezen, de andere door ons. 

In geval ze niet tot overeenstemming komen, wijzen ze een derde deskundige aan, wiens oordeel doorslaggevend 

is. Doen ze dat niet, dan zal de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van 

verzekerde (of bij gebreke aan een woonplaats in België, door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van de plaats waar de maatschappelijke zetel van de verzekerde onderneming gevestigd is) op verzoek 

van de meest gerede partij, een derde deskundige aanwijzen. Elke partij draagt de erelonen van haar 

geneesheer ; deze van de derde deskundige, alsook de kosten voor bijkomende medische onderzoeken, zullen door 

beide partijen worden betaald, ieder voor de helft. 

 
f. Sancties : 

 
Indien de verzekeringnemer één van de verplichtingen die hem door dit artikel zijn opgelegd, niet nakomt en 

wij daardoor nadeel ondervinden, kunnen wij onze prestaties verminderen tot beloop van het door ons geleden 

nadeel. 

Wij kunnen onze dekking weigeren indien de verzekeringnemer deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is 

nagekomen. 

III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN : 

 
Art. 13 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij : 
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Indien het schadegeval een wettelijk verplichte verzekering betreft, dan kunnen de excepties, de nietigheid 

en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst niet door ons aan de slachtoffers worden 

tegengeworpen maar behouden wij ons een recht van verhaal voor, voor zover wij volgens de wet op de 

verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen. 

Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die wij 

dienen te betalen. 
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