Recreatieve wielerclubs
Wat kan een club zoal overkomen?
De club hangt pijltjes uit voor een bewegwijzerde toertocht die georganiseerd wordt. In deze
bewegwijzering sleept een fout waardoor er een ongeval gebeurt met één van de deelnemers. In dit
geval is de club verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. de deelnemer.
Om de clubkas te spijzen organiseert de club een mosselsouper. Door een onvrijwillige fout van de
organisatoren ligt er een kabel van de koelkast onzichtbaar in de weg, waardoor één van de genodigden
struikelt en gekwetst raakt. Ook hier zal de polis tussenkomen in het kader van de aansprakelijkheid van
de inrichters en de medische kosten van de genodigde.
Eén van de helpers bij een georganiseerde toertocht glijdt uit en valt, waardoor hij of zij gekwetst is. De
polis zal hierin tussenkomen voor de lichamelijke schade.
Bij de jaarlijkse mosselsouper snijdt een helper zijn of haar handen aan een gebroken glas. Ook in dit
geval kan de club beroep doen op de polis voor de lichamelijke schade.
Tijdens een drink laat de ober een dienblad met hete koffie vallen op één van de genodigden. Hierdoor
raakt hij of zij verbrand. Hier komt de polis opnieuw tussen voor de lichamelijke schade en voor de
burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. de genodigde.
De club organiseert een event, wat moet er gebeuren?
Over het algemeen zijn kleine evenementen/toertochten/wielerwedstrijden (om de kas te spijzen)/… gedekt
binnen de polis en moet er voor de verzekering dus niets aangegeven worden. Indien het gaat om een groter
event of een geval waarin u twijfelt of het gedekt zal zijn, kunt u ter controle altijd terecht bij
dylan.jaques@concordia.be .
Welke waarborgen zijn verzekerd?
Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden
Persoonlijke ongevallen
Rechtsbijstand
Waar kan een club terecht met vragen omtrent de polis?
Bij vragen of opmerkingen kan een club altijd terecht bij Dylan Jaques. Hij is de vaste contactpersoon voor de
polissen sport bij Concordia. U kan hem per mail bereiken via dylan.jaques@concordia.be of telefonisch via
09/264.11.15.
Hoe geeft u een schade aan?
Wanneer u als club een schadegeval wil aangeven, dient u een mail te sturen naar federations@ag.be met
federations@concordia.be in CC.

