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Bijzondere voorwaarden 
 

Polisnummer 
Belfius 

Betreft: verzekering leden en niet-leden 

 

Bijvoegsel 11 Verlenging met 4 jaar vanaf 01.01.2017 + integratie van polis 11/1521.470 van de niet-leden 

 

 

Verzekeraar Belfius Verzekeringen n.v. 

 

Verzekeringnemer VLAAMS TRADITIONELE SPORTEN VZW          

POLDERSTRAAT 76 A BUS 2   

8310 BRUGGE 

 

Belangrijke data Begindatum 10 oktober 2016 (= datum opmaak laatste aanpassing polis)  

 Einddatum 31 december 2020 

 Jaarvervaldag  1 januari 

 

Polisvoorwaarden DE ALGEMENE VOORWAARDEN met referentie 0037-SO/N-072000 zijn van toepassing 

 

   Deze polis is conform aan de volgende wettelijke bepalingen :  

 De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten van 

27 december 2005 en 19 juli 2006  

 Het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden 

van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 

overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers. 

 

Verzekerde activiteiten traditionele sporten : 

1. balboog 

2. beugelen 

3. biljart (golfbiljart, ...) 

4. buksschieten 

5. curve bowls  

6. dunne krulbol 

7. flessenschieten (jachtgeweer en luchtkarabijn) 

8. gaaibol 

9. handboogschieten op doel 

10. handboogschieten op de liggende wip 

11. handboogschieten op de staande wip 

12. javelotwerpen 

13. katapult  

14. kegelen - manchetbaan 

15. kegelen - schaarbaan 

16. klepschieten 

17. kruisboog 

18. krulbol 
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19. paapgooien  

20. pagschieten  

21. ringsteken per fiets 

22. sjoelen 

23. struifvogel 

24. tafelvoetbal  

25. touwtrekken 

26. trabol 

27. traditioneel karabijnschieten 

28. vlegeldorsen 

 
Deze verzekering wordt voor de aangesloten leden afgesloten ter dekking van de activiteiten die de 
sportfederatie en haar sportclubs organiseren. Voor de niet-leden wordt deze verzekering afgesloten 
ter dekking van de risico’s bij deelname aan sportpromotionele acties die de sportfederatie en 
haar sportclubs organiseren; verzekering voor de niet-leden op proef naar aanleiding van 
opendeurdagen, maar ook voor niet-leden die eens willen proberen tijdens andere momenten 
(trainingsdagen, wedstrijden, …) 
Er is eveneens dekking voor niet-leden die pre-registreren voor deelname aan oefensessies bij één 
van de aangesloten clubs.  Dit met het oog op kennismaking met de sport en introductie in de club. 

 

 

Als de activiteiten door de sportfederatie of door de aangesloten sportclubs georganiseerd worden in het 

raam van de federale of clubactiviteiten, zijn in de verzekering begrepen :  

kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, 

demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) en andere activiteiten (feestmaal, 

vergaderingen, spelen) die voor de aangesloten leden en de niet-leden bij sportpromotionele acties 

georganiseerd worden. Ook het gebruik van materiaal is verzekerd. Daarenboven is de waarborg 

eveneens verworven voor de aangesloten leden die actief meewerken aan de organisatie door de 

sportfederatie of door haar aangesloten sportclubs van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij het 

publiek betrokken wordt. 

Allerlei niet-sportieve activiteiten zijn : opbrengstactiviteiten, bals, fancy-fair,…ter ondersteuning van 

de werking 

 
Verzwaarde risico's (speleologie, benjijumping,....) dienen steeds gemeld te worden; een wandeltocht, 
een fietstocht, daguitstap zijn automatisch verzekerd 

 

 Deze polis voldoet aan de minimumvoorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering 

van 19 december 2008. 

 

 De verzekerde activiteiten voor de leden van de krulbolclubs worden uitgebreid tot de deelname aan 

ingerichte manifestaties door de VVB. 

 

Is eveneens in de dekking van deze polis inbegrepen: onderhoudswerkzaamheden aan de infrastructuur 

door de vrijwilligers (uitgenomen echte verbouwingswerken) en de uitbating van een kantine/clublokaal.  
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 Worden eveneens beschouwd als verzekerden : de wapenmeesters waarvan de namen gekend zijn door 

Belfius Verzekeringen n.v., n.a.v. het klaarmaken van kogels voor de vereniging. 

  

 

 

 

 

 

Verzekerde waarborgen BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) 

- Lichamelijke schade aan derden 12.500.000,00 EUR   

per schadegeval  

 

per slachtoffer 2.500.000 EUR  

franchise geen  

 

- Stoffelijke schade aan derden 625.000,00 EUR  

franchise geen  

 

Sportbeoefenaars worden onderling als derden beschouwd 

 

RECHTSBIJSTAND (R.B.) 

- Verweer en verhaal 25.000,00 EUR 

minimumdrempel voor de waarborg verhaal 123,95 EUR  

- Onvermogen 7.500,00 EUR  

- Strafrechtelijke borgstelling 12.500,00 EUR  

 

Deze bedragen gelden per schadegeval. De bedragen en de franchise in B.A. en de minimumdrempel in 

R.B. zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex 119.64 (op basis 

100 in 1981) . Het indexcijfer dat zal worden toegepast is dat van de maand die de datum van het 

schadegeval voorafgaat. 

 

Voor zover gedekt, is de onstoffelijke gevolgschade begrepen in de limieten van respectievelijk de 

lichamelijke of de stoffelijke schade. 

 

 

Uitbreiding toevertrouwd goed  

 

In tegenstelling tot wat vermeld staat in artikel 3.9 van de Algemene Voorwaarden verzekeren wij de 

aansprakelijkheid van de verzekerden voor  schade die veroorzaakt wordt: 

 aan roerende goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringnemer of het bestuur en die door 

hen ter beschikking worden gesteld aan de verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit; 

 aan gebouwen met hun inhoud, die bij gelegenheid door de verzekeringnemer gehuurd of gebruikt 

worden; 

Deze waarborg wordt niet verleend voor: 

 de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies; 
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 schade aan toevertrouwde motorrijtuigen (met uitzondering van gemotoriseerde rolstoelen); 

 goederen die aan de verzekerden zijn toevertrouwd om eraan te werken en die beschadigd  worden 

tijdens hun bewerking of manipulatie; 

Het bedrag van de vergoeding wordt hier beperkt tot 12.500 EUR per schadegeval. Er is een franchise 

van 123,95 EUR voor stoffelijke schade van toepassing. 

 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (L.O.) 

 

 Overlijden :  8.500 EUR. 

 Blijvende Invaliditeit :   35.000 EUR 

 Tijdelijke Ongeschiktheid :  30 EUR per kalenderdag tot 2 jaar na het ongeval; enkel in het geval 

dat er verlies is aan beroepsinkomsten en dat er geen enkel recht op vergoeding krachtens de 

wetgeving op de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering is. 

 Behandelingskosten :  barema ZIV (zonder vrijstelling) tot 2 jaar na het ongeval. 

 Tandprothesekosten : 150 EUR per tand met een maximum van 600 EUR per 

  slachtoffer en per schadegeval 

 

In tegenstelling tot de algemene voorwaarden geldt de dekking overlijden , uiterlijk tot 3 jaar na het 

ongeval, van aangesloten leden of niet-leden bij sportpromotionele acties, die de volle leeftijd van 5 jaar 

op datum van overlijden hebben bereikt of ouder. Voor kinderen die de volle leeftijd van 5 jaar niet 

hebben bereikt op datum ongeval worden de werkelijk gemaakt begrafeniskosten met een maximum van 

8500 € bij overlijden, uiterlijk 2 jaar na ongeval, vergoed. 

 

  

Clausules Deze Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de Algemene Voorwaarden het verzekeringscontract. 

 

De polis werd opgemaakt op basis van uw verklaringen. Betaling van de premie betekent dat u akkoord 

gaat met de bepalingen van de algemene en bijzondere voorwaarden van uw polis. 

 

Bijkomende voorwaarde voor schade t.g.v. overvliegende pijlen: 

o Schade aan bogenmateriaal door vallende pijlen is niet verzekerd. 

o Schade aan geparkeerde voertuigen van schutters en toeschouwers die geparkeerd staan op 

minder dan 75 meter van een open wip is uitgesloten. 

o Schade aan geparkeerde voertuigen van schutters en toeschouwers die geparkeerd staan op 

minder dan 25 meter van een muitwip is uitgesloten. 

 

 

 

Duur van de polis: verlenging voor 4 jaar vanaf 01.01.2017; de eerste einddatum is bepaald op 

31.12.2020. 

Administratieve clausule 

De premie wordt bepaald aan de hand van het aantal leden van de vereniging en forfaitair voor de niet-leden.  

Vier maanden voor de vervaldatum zullen wij u het aantal leden vragen dat op dat moment is aangesloten bij de 

vereniging.  De premie op de eerstvolgende vervaldag zal dan op basis van dit aantal zijn berekend. 
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De aan Belfius Verzekeringen N.V. en haar bemiddelaar meegedeelde persoonsgegevens mogen door 

hen verwerkt worden in functie van de cliëntenservice, de risicobehandeling en het polissen- en 

schadebeheer.  De wet verschaft de betrokken personen een recht van toegang en verbetering.  

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer (wet van 8 december 1992).  

 

Premiebetaling  Afrekening tot 31 

december 2016 

Per jaar vanaf 

 1 januari 2017 

 Burgerr. aansprakelijkheid -  

 Rechtsbijstand -  

 Lichamelijke ongevallen -  

 Netto premie -  

 Taksen -  

 Poliskosten -  

 Totalen: -  

 In dubbel opgemaakt te Brussel op 10 oktober 2017. 

 

 de verzekeringnemer Belfius Verzekeringen N.V. 

 

 

 

   CHRISTINE MEUWISSEN 

   SR. CORPORATE UNDERWRITER LIABILITY 

    

 

Uw consulent 

FEYS,RENARD,BOSSUYT & CO    

GENTSESTEENWEG          67  

 8500  KORTRIJK              

 056/22.25.53                

Eerste premie ontvangen 

datum 

 

 

 

de consulent 


