WELKE VERZEKERINGSDEKKING GENIET EEN RECREA-CLUB?
Het oprichten van een recreatieve club bij Cycling Vlaanderen is gratis en biedt tal van voordelen. Via de polis
van Cycling Vlaanderen kan de club immers genieten van een verzekeringsdekking voor de organisatie van tal
van activiteiten, bv.:
- het organiseren van een toertocht (vermeld op kalender Cycling Vlaanderen)
- het organiseren van een BBQ, mosselsouper, fuif, kaartavond,…
- het organiseren van een wandel- of fietstocht met clubleden en sympathisanten
…
Bij deze organisaties zijn zowel de clubleden als vrijwillige helpers (niet-leden) verzekerd in BA en voor
persoonlijke ongevallen. Tijdens clubritten zijn ook wegkapiteins (met/zonder vervoermiddel) verzekerd.
Om van de dekking te kunnen genieten, dien je de activiteit te melden via federations@concordia.be met
vermelding van de aard van de activiteit, plaats en datum van de organisatie. Je ontvangt dan spoedig een
reactie of de activiteit al dan niet onder de dekking valt.
Hieronder volgt een overzicht van de waarborgen en verzekerde kapitalen.
1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN
Lichamelijke schade:

€ 2.500.000 per slachtoffer / € 5.000.000 per schadegeval

Materiële schade

€ 1.279.955 per schadegeval

Toevertrouwd goed:

€ 6.200 per schadegeval (schade aan ter beschikking gesteld of gehuurd materiaal)

Vrijstelling:

€ 255,89

(dd. 12/’17; gekoppeld aan CPI-Index)

(dd. 12/’17; gekoppeld aan CPI-Index)

Uitsluitingen:
- schade die valt onder een wettelijk verplichte verzekering (bv. BA Auto)
- schade door vuur, brand, ontploffing of rook. Als u een ruimte gebruikt of huurt waar u een activiteit
organiseert, check steeds of het gebouw een brandverzekering heeft.
- toevertrouwd goed: schade door water, brand, vuur, ontploffing en rook + schade aan geluidsinstallaties en
toebehoren
2. RECHTSBIJSTAND EN VERHAAL
€ 50.000 per schadegeval, incl. insolvabiliteit tegenpartij tot € 15.000
Dit omvat de betaling van alle kosten voor expertise, advocaat, onderzoek, gerechtskosten e.a.
Indien u bijkomende vragen heeft of een aanvullende dekking wenst, contacteer CONCORDIA via
federations@concordia.be of telefonisch op 09/264.11.11.

