
Samenvatting polisvoorwaarden « sportpromotionele activiteiten » 
Renners en wielertoeristen  

A. Verzekerden 
 
De sportfederatie, haar clubs,  aangestelden, sportbeoefenaars leden (niet betaald) 
vrijwilligers en niet-leden bij sportpromotionele activiteiten. 

 
B. Doel 
 
1)  Dekking van de leden en niet-leden bij sportpromotionele activiteiten ingericht 
 door de federatie of haar clubs zoals de hoofdactiviteit, initiaties, cursussen, eetmaal 
      dat deel uitmaakt van de verzekerde activiteit, opendeurdagen, demonstraties,  
 vergaderingen, beurzen, spelen met uitzondering van parachutesspringen, zweefvliegen, 
 ULM, deltavliegen, ballonvaart,  benji, parapente rotsklimmen en speleologie. 
 
  Alle activiteiten, met uitzondering van hoofdactiviteit, dienen vooraf gemeld te worden aan 
      verzekeraar, die het recht heeft sommige activiteiten te weigeren. 
 
2)  Gebruik van materiaal en installaties is gewaarborgd.  
 Schade aan toevertrouwd goed (gehuurde of in gebruik genomen zaken) is 
 uitgesloten. 
      Bij  gebruik  van tenten toegankelijk voor publiek en met een oppervlakte van  
      ten minste 50 m2 en opblaasbare constructies is de inrichter sinds een paar 
      jaar wettelijk verplicht om een verzekering B.A. “objectieve aansprakelijkheid”  
      te onderschrijven (brand en ontploffing). 
      Voor een tent is dit niet verplicht indien het een éénmalige organisatie betreft. 
       
Kapitalen 
 
Persoonlijke verzekering (niet-leden sportbeoefenaars) 
- overlijden : 8.500 € 
- blijvende invaliditeit : 35.000 € tot 100% en tot max. 2 jaar na ongeval.     
- Tijdelijke werkonbekwaamheid : 30 € per dag, gedurende 2 jaar en bij totaal verlies  
   aan beroepsinkomen. 
- Medische kosten : 100% verschil tussen RIZIV tarief en tussenkomst mutualiteit. 
   Duurtijd : 2 jaar en toepassing van een vrijstelling t.b.v. 25 €/schadegeval 
De terugbetaling van de tandprothesen is beperkt tot 600 € per slachtoffer en per ongeval,  
met een maximum van 150 € per tand. 
Vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen. 
* Er is geen uitkering voorzien voor brillen of contactlenzen of bestaande prothesen 
 
** Enkel de leden en niet-leden dagvergunning genieten dekking met de kapitalen 
   voorzien in de respectievelijke basispolissen. 
 

Burgerlijke Aansprakelijkheid 
- lichamelijke schade aan derden : 2.500.000 €/slachtoffer en 5.000.000 €/schadegeval. 
- stoffelijke schade aan derden : 620.000 € 
  Toepassing geïndexeerde vrijstelling 123,95 € voor stoffelijke schade conform KB. 12.1.84 
  enkel indien niet-decretaal verplichte verzekerden en activiteiten die niet uitgaan van federatie 
  of haar clubs. 


