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Vezekerinq von de sportfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

AÉikel I

Arlikel 2

Artikel 3

BEGRIPPEN

Onder NEMER verstoot men :

r de sporffederotÍe die huidig controct onderschrijft.

Onder MAAISCHAPPIJ versioot men :

r STARSTONE INSURANCE SE

Zollstrosse 82, FL 9494 Schoon, Liechtensteín
Authorised ond reguloted by the Finonciol Morket Authority (FMA)
Commerciol Register : Liechtenstein, Registernummer FL-0002.54ó .357 -6

Onder GEDEKTE ACTIVITEITEN verstoot men olle octiviteiten von de nemer en
z'rjn clubs (beoefening, voorbereiding, orgonisotie, beheer, odministrotie ...).

Als de octiviteiten door de vezekeringsnemer of door de bij hem oongesloten
clubs in het room von de federole of cluboctiviteiten georgonÍseerd worden,
zijn in de vezekering begrepen : kompioenschoppen, competities, vriend-
schoppel'rjke en ondere wedstrijden, tornooien, troinÍngen, demonstroties,
verplo otsingen, reizen {verblijf inbegrepen) en bijkomend e octiviteiten
(feestelijkheden, feestmool, vergoderingen, spelen).

De woorborg Ís eveneens verworyen voor de leden die octief deelnemen
oon de orgonisotie door de nemer of door hoor oongesloten clubs von
ollerlei niet-sportíeve octivÍteÍten woorbij het publiek betrokken wordt.

Bijuitbreiding wordt de woorborg eveneens verleend voor de schode :

r dÍe zich voordoet t'rjdens een verplootsing die door de nemer in het koder
von de gedekte octiviteiten wordt georgoniseerd ;

r die zich voordoet op het normole troject, zowel heen en terug, von de
vezekerde om zich von zijn verblijfploots noor de ploots woor de gedekte
octiviteiten plootsgrijpen, te begeven.

Onder vezekerden verstoot men : de nemer, zijn oongesloten clubs en
z'rjn leden.

De niei-leden ïijdens hun deelnome oon sportpromotionele octiviteiien die
de nemer en de b'rj hem oongesloten clubs orgoniseren.

De vrijwilligers niet-leden die hun medewerking verlenen oon de orgonisotie
von de vezekerde octiviteiten (oonsprokelijkheid - conform wei 03.07.2005).

De verenigingswerkers in het koder von de wet von l8 juli 2018 inzoke het
verenigingswerk.

Onder derden versioot men olle ondere personen don de vezekeringsnemer
en de b'rj hem oongesloten clubs.

Artikel 4 De vezekerÍng is geldig in de hele wereld
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VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTETIJKE
AANSPRAKETIJ KH EID

DOEL VAN DE VERZEKERING

Arlikel 5 De mootschopprjdekt de burgerrechtelijke oonsprokelijkheíd die de
vezekerden, krochtens de ortikelen 1382 tot en met 138óbis von het
Burgerlijk Wetboek en gelijkoordige bepolingen von buÍtenlonds recht,
kon worden ten loste gelegd voor lichomelijke en/of moteriële schode
veroozookt oon derden door het deelnemen oon de gedekte
octiviteiten.

VERZEKERDE BEDRAGEN

Artikel ó De woorborg wordt toegestoon

rvoor de schode die voortspruit uit lichomelijke letsels, tot het beloop von
€ 2.500.000- per slochtoÍfer en tot € 5.000.000- per schodegevol ;

lvoor de moteriële schode, tot beloop von € ó25.000- per schodegevol

rde burgerlijke oonsprokel'rjkheid von de orgonisotie voor de schode
ioegebrocht oon derden door hoor vrijwilligers tijdens de vezekerde
octiviteiten (wet von 03.07.2005, hoor wijzigingen en het K.B. von 19.12.2006,
olsmede de wet von l8 juli 2018 inzoke het verenigingswerk) wordt gewoor-
borgd overeenkomstig de bepolingen von ort.5, eerste en derde lid, von
het K.B. tot voststelling von de minimum gorontievoorwoorden von de
vezekeringsovereen komste n tot dekking von de burgerrechtel'rjke oo n-
sprokelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven.

D Lichomelijke schode : € 12.394.700- per schodegevol
> Sioffelijke schode : € 6l?.734- per schodegevol

Vrijstelling stoffelijke schode: € NIHIL

De vezekerde bedrogen worden gekoppeld oon de evolutie von het
indexcijfer der consumptieprijzen, woorbij ols bosisindexc'rjfer dit von
december I 983 wordt genomen, hetzij 1 19 ,64 lop bosis I 00 in I 981 ).
Hei indexc'rjfer von toepossing bij schodegevol is dit dot de moond
woorin het schodegevol zich voordeed, voorofgoot;

De mootschopp'rj betoolt, tot het beloop von de woorborg, de hoofdsom
von de verschuldigde vergoeding.

Á n E N A ïhe Narne in $porls lnsvrcnce 4



Vezekerino von de soortfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

\

Noost de in hoofdsom verschuldigde vergoeding, neemt de mootschoppij
ten loste :

tde reddingskosten miis zij met de zorg von een goed huisvoder zijn
gemookt;

rde intresten die voortvloeien uit de in hoofdsom verschuldigde vergoeding ;

rde kosten die voorivloeien uit burgerrechtelijke vorderingen evenols de
erelonen en kosten von odvocoten en experts doch slechts in zover deze
kosten z'rjn gemookt door de mootschopprj of met hoor toestemming of in
gevolvon een belongenconflict dot niet toe te schrijven is oon de
vezekerde, in zover de kosten niet op onredel'rjke w'rjze z'rjn gemooki.

Deze intresten en kosten worden integrool door de mootschopp'tj ten loste
genomen voor zover hun totool en dot von de in hoofdsom verschuldigde
vergoeding, het totool vezekerde bedrog niet overschrijdt.

Boven het totoolvezekerd bedrog z'ljn de reddingskosten enezijds en de
intresien, onkosten en erelonen ondezijds, beperkt tot :

r€ 500.000- wonneer het totoolvezekerd bedrog loger is don of gelijk is

oon € 2.500.000-;

r€ 500.000- + 20% von het gedeelte von hei totool vezekerd bedrog dot
gelegen is tussen € 2.500.000- en € 12.500.000- ;

r€ 2.500.000- + l0% von het gedeelte von het totoolvezekerd bedrog dot
de € 12.500.000- overschr'ljdt, met een moximum von € 10.000.000-.

Deze bedrogen zijn gekoppeld oon de evolutie von de index von de
consumptiepr'rjzen, woorbij de bosisindex deze von I 111992is, n|.113,77
(bosis von I 988 = 100).
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Vezekerino von de soortfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

GEVAI.IEN VAN NIET.VERZEKERING

Artikef 7 Tijn von de woorborg uitgesloten :

o) De schode voortvloeiend uit de burgerrechtelijke oonsprokelijkheid,
die wettelijk verplicht vezekerd moet zijn.

b) De schode voortvloeiend uit de persoonlijke burgenechtelijke oonsproke-
lijkheid von de vezekerde die de ouderdom von I ó joor heeft bereikt en
die ofwel opzettelijk schode heeft veroozookt, ofwel in stoot von dron-
kenschop of in een onologe stoot te wijten oon het gebruik von ondere
producten don olcoholische dronken.

c) De moteriële schode veroozookt door woterschode of vuur, door een
brond, een ontploffing of door rook ingevolge vuur of een brond die
ontstoot in of oversloot von de gebouwen wooryon de veaekerden
eigenoor, huurder of bewoner zijn, met uitzondering evenwel von
de schode veroozookt in een hotelof een gelijkoordig logement,
woor de vezekerden tijdelijk of toevollig verblijven.

d) De schode veroozookt oon de roerende en onroerende goederen
en oon de dieren die de vezekerden onder hun hoede hebben.
Deze uitsluiting doet geen ofbreuk oon de bepolingen von ort.7 c).

e) De schode veroozookt door gebouwen in opbouw, wederopbouw
of verbouwíng.

f) De schode veroozookt door het gebruik von zeilboten von meer
don 200 kg, von motorboten en luchtvoortuÍgen.

g) De schode of de verzworing von schode door elementen von
nucleoire of rodiooctieve oorsprong.

h) De schode die voortvloeit uit een grondvezokking en in het olgemeen
von elke grondbeweging, ongeocht de oorsprong ervon.

i) Alle schode welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit osbest
en/of zijn schodelijke uiteigenschoppen, olsmede uit elk onder moteriool
dot osbest bevot ondereender welke vorm ;

A n E N Á ïhe Nome in Sporfs lnsuronce 6



Vezekerino von de soortfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

)

j) De schode veroorookt oon derden door de verontreiniging von de
bodem, het woter, of de otmosfeer. Deze uitsluiting is niet von toepossing
indien deze schode het rechtstreeks gevolg is von een ongevol ;

k) De gerechtelijke minnel'rjke, odministrotíeve of economische boeten,
dwongsommen en de schodevergoedingen ols strofmootregelof of-
schrikkingsmiddel in sommÍge buitenlondse rechtstelsels, evenols de
gerechtskosten inzoke strofvorderingen ;

l) De schode ols gevolg von de oonsprokelijkheid von de bestuurders von
rechtspersonen beireffende fouten begoon in hun hoedonigheid von
bestuurder;

m) Schode voorlspruitend uit oorlog, burgeroorlog of gelijkoordige feiten

n) Schode ten gevolge von een dood von tenorisme.
Onder terrorisme wordt verstoon : een clondestien georgoniseerde octie
of dreíging von octie met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, indívídueel of door een groep uitgevoerd, woorbij geweld
wordt gepleegd op personen of de economische woorde von een
moterieel of immoterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield,
ofwel om indruk te moken op het publiek, een klÍmoot von onveiligheid ie
scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwelom het verkeer of
de normole werking von een dienst of een onderneming te belemmeren.

A n E N A ïhe Nome in sporls ínsuronce 7



Vezekerinq von de sportfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

INDIVIDUETE VERZEKERING TEGEN TICHAMETIJKE
ONGEVATTEN

AÉikel I

DOEL VAN DE VERZEKERING

De mootschopprjdekt de lichomelijke ongevollen overkomen oon de
vezekerden tijdens de deelnome oon de gedekte octiviieiten, voor zover

rde ondere vezekerden niet burgerlijk oonsprokelijk zijn ;

lde vezekerden of hun rechthebbenden de burgerlijke oonsprokelijkheid
von de ondere vezekerden niet inroepen.

Onder ongevol dient te worden verstoon : een plotse gebeurtenis, woorvon
de oozook vreemd is oon het orgonisme von het slochtoffer en die een
lichomelijk letsel of de dood veroozookt.

Worden met ongevollen gelijkgesteld :

rziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn von een
ongevol, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, hortf o len ;

rvergiftiging, toevollige of misdodige verstikking ;

rlichomel'rjke letsels opgelopen bíjwetiige zelfverdediging of ten gevolge
von het redden von in gevoor verkerende personen, dieren of goederen ;

rletsels voortspruitend uit oonslogen op of oonrondingen von een
verzekerde ;

Itetonus of miltvuur;

rbeten von dieren of steken von insecten en hun gevolgen ;

rziekten opgelopen t'rjdens het uitoefenen von verenigingswerken in het
koder von de wet von l8 juli 2018.

rde gevolgen von een lichomelijke insponning voor zover ze zich onmiddell'tjk
en plotseling monifesteren, inzonderheid hernio's en liesbreuken,
gedeeltelijke of volledÍge spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen,
verstuikingen en ontwrichtingen, lichomel'ljke leisels die het gevolg z'rjn von
een uiting die eigen is oon een ziekelijke toestond von het slochtoffer,
woorbijechter de pothologÍsche gevolgen, voortspruitend uit deze
ziekel'rjke toestond, niet vezekerd zijn.

A n E N A ïhe Nome in Sporfs lnsur<rnce 8



Vezekerino von de sportfederoties ATGEMENE VOORWAARDEN

. Arlikel 9

De dekking von het controct is eveneens verworven voor schode die de
vezekerde oploopt ten gevolge von een dood von tenorisme, zools gede-
finieerd bljort. 2von de wet von 0l .04.2007 beireffende de vezekering tegen
schode verooaookt door terrorisme.
De tussenkomst von de mootschoppijis beperkt tot moximool het vezekerde
kopitoolvostgelegd in het vezekeringscontroct en geschiedt volgens de
regelingsmodoliteiten vermeld in de voornoemde wet.
Onder terrorisme wordt verstoon: een clondestíen georgoniseerde octie of
dreigÍng von octie met ideologische, politieke, etnische of religieuze
bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, woorbij geweld
wordt gepleegd op personen of de economische woorde von een moterieel
of immoterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om lndruk te
moken op het publiek, een klimoot von onveiligheid te scheppen oÍ de
overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normole werking
von een dienst of een ondernemíng te belemmeren.

lndien de sportfederoties voor bepoolde sportoctiviteiten eisen dot de
deelnemers in het bezit zijn von een bewijs von medische geschiktheid, don
behoudt de mootschoppij zich het recht dit bewijs op te vrogen wonneer zich
een schodegevol zou voordoen.

BESCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN

OYERI.IJDEN

De mootschoppfi betoolt oon de erfgenomen von de vezekerden {beholve
de Stoot) de som vermeld in de Bijzondere Voorwoorden.

B'rj overl'rjden von een kind dot de volle leeffijd von 5 joor niet heeft bereikt,
beperkt de mootschoppij hoor tegemoetkoming tot de vergoeding von de
werkelíjke begrofeniskosten, tot beloop von de som vermeld in de Bijzondere
Voorwoorden.

Er wordi geen dubbele vergoeding voozien voor overlijden en bl'tjvende
ongeschiktheid indien een overlijden voorvolt voor de consolidotie en dit
overl'rjden dezelfde of een ondere oozook heeft don deze von de eventuele
bl'rjvende involiditeit.

Á n E N A ïhe f.Jcme in Sporfs lnsuronce 9



Vezekerino von de soortfederoties ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel t0

Artikel t I

B I.IJ YEN DE ONGES CH I KTH EI D

De mootschoppU betoolt de vezekerden de som vermeld in de Bijzondere
Voorwoorden noor verhouding von de grood von blijvende ongeschiktheid,
vostgesteld in de Officiële Belgische School, zodro de consolidotie is inge-
treden en uiterl'rjk 2 joor nè het ongevol.
De letsels oon de ledemoten of orgonen die reeds gebrekkig woren,
worden vergoed door het verschil te moken tussen de stoot nà en die
vóór het ongevol.

De schotting von de letsels oon gezonde ledemoten of orgonen, getroffen
door het ongevol, mog voor de mootschopptj niet worden verhoogd door
de gebrekkigheid von ondere ledemoten of orgonen die niet door hei
ongevol z'rjn getroffen.

Geen enkele vergoeding is verschuldigd voor een persoon die ouder is

don Z0 joor op het ogenblik von het ongevol.

T I J DELI J KE ONGES CH I KTHEI D

De mootschopprj betoolt de vezekerden gedurende 2 joor een dogelijkse
vergoeding ten bedroge von de som vermeld in de Bijzondere Voorwoorden,
voor zover er wordt oongetoond dot er enez'rjds een verlies oon beroeps-
inkomsten bestoot en onderzijds tot beloop von dit verlies zonder de ver-
zekerde som te overtreffen en dit voor werknemers en zelfstondigen.

De vergoeding wordt volledig uitgekeerd wonneer de verzekerden tot geen
enkele bezigheid in stoot zijn.
Ze wordt noor verhouding verminderd, wonneer de vezekerden een deel
von hun bezigheden kunnen uitvoeren.

Er is geen enkele vergoeding meer verschuldigd voor de werknemers
boven de wettelijke pensioenleeÍiljd op het ogenblik von het ongevol.

Á n E N A ïhe Nome ín Sporls lnsurcrnce 10
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Artikel 12

Arlikel 13

KOSTEN YÁN BEHANDEI.'NG

De mootschoppU betoolt de medische zorgen gedurende moximum 2 joor
no het ongevol :

tVolgens de specifieke woorborgen en vezekerde bedrogen opgenomen
in de B'rjzondere Voorwoorden.

lDeze woorborg omvot eveneens de terugbeioling von :

De kosten voor het vervoer von het slochtoffer, voor zover dit vervoer
noodzokel'rjk is voor de vezorging en het geschiedt met een vervoer-
middel doi is oongepost oon de oord en de ernst von de letsels.
Deze kosten worden vergoed op dezelfde wijze ols die in verbond
mei de orbeidsongevollen.

rWordt evenwel niet vergoed de schode oon brillen en contoctlenzen.

Voor olle in dit ortikel vernoemde kosten wordt er geen vr'ljstelling toegepost

OPZOEKINGS- EN REDD'NGSKOSTEN

De mootschopprjwoorborgt de terugbetoling von de gecumuleerde
onkosten voor opzoeking en redding verrichi noor oonleiding von een
door de polis vezekerd ongevol en dit binnen de perken von de volgende
limieten:

rTerugbetoling von moxímum het werkelijke door bevoegde officiële
instonties ten loste von de vezekerde gelegde bedrog voor de kosten
voor opzoeking en redding von de vezekerde door hen verricht, zonder
per ongevol een bedrog von € 5.000,00- te kunnen overschr'rjden en bij
ongevollen woorin meerdere vezekerden z'ljn betrokken twee mool dit
bedrog.

lDeze onkosten worden enkelterugbetoold tegen voorlegging von de
bewijsstukken en no uitputting von de tussenkomst vonwege een mutuoliteit
en rekening houdend met tussenkomsten von ondere vezekeringsorgo-
nismen, conform de bepolingen von de wet von 25.06.1992.

Á n E N A rhe Ncme in Sporfs lnsurcrnce 11



Vezekerino von de soortfederoties ATGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 14

Arlikel 15

UITSTUITINGEN

Zijn von de woorborg uitgesloten

o) Het ongevol dot door de vezekerden door één von volgende zwore
fouten : in stoot von dronkenschop of in een gel'tjkoordige stoot, die
voortkomt uit het gebruik von ondere producten don olcoholische
dronken, is veroozookt.

b) De schode veroozookt of vezrvoord door elementen von nucleoire of
rodiooctieve oorsprong.

c) Het ongevol dot zich in België voordoet bijeen overstromíng, een oord-
beving of enige ondere notuunomp.

d) Het ongevol dot zich voordoet :

woorde dot de mootschopplj het oozokelijk verbond bewijst tussen
de omstondigheden en de schode.

niet gepoord goon met opstond tegen de overheid op voorwoorde
dot de mootschoppij bew'rjst dot de vezekerde er octief oon deel
genomen heeft.

e) De schodegevollen woorvoor de vezekerden een vergoeding genieten
in het koder von de verzekering Arbeidsongevollen.

f) De medische kosten opgelopen nà het hernemen von de sport-
octiviteiten.

g) Het ongevol dot zich voordoet noor oonleiding von weddenschoppen,
uitdogingen of kennel'rjk roekeloze doden von de vezekerde, tenz'tjdie
doden werden gesteld ter vrijworing von personen, goederen of
belongen

h) Het ongevol dot het gevolg is von een twist, ogressie of oonslog buiten
de sportieve sfeer, tenzijde vezekerde bewijst dot h'rj noch een
oonstoker, noch een doder wos.

ln het koder von huidig controct zol de vergoeding, verschuldigd op bosis
vo n de woorborg Burgenec htelijke Ao nspro kelljkheid, verminderd worden
met het bedrog verschuldigd krochtens de woorborg lndividuele Vezekering
tegen Lichomelijke Ongevollen.

Á n E N A ïhe Nome in SporÍs ínsuronce 12
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Beschrijving van
het risico

De polissen A waarborgen

- het beheer, de organisatie en de beoefening van watersport en aan-
verwante disciplines door de federatie en/oÍ de bij haar aangesloten
clubs reglementair erkendí./ voor de leden, alsmede sport-nevenactivi-
teiten (andere niet gevaarlijke sporten) en niet-sportactiviteiten in club-
verband en dit zowel in binnen- als buitenland ;

- de private beoeÍening (met inbegrip van algemene conditietraining) door
de aangesloten leden ;

- de organisatie van promotionele activiteiten vooÍ niet-leden.

De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan
sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de Íederatie en
door de bij haar aangesloten clubs.

N.V.ARENA - NERVIERSLAANS5/Bus2 - 1040 BRUSSEL - TEL. 021512.03.04 - FAX 021512.70.94
Deze waarborgen worden onderschreven vooÍ : SÍorStone lnsuronce SE
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Bijzondere Voorwaarden 2/6

Een overzícht van de door de federatie gereglementeerde watersportactiviteiten en
aanverwante disciplines :

- De watersport wereldwijd beoeÍend op als geschikt erkende plaatsen in wateren, meren, rivieren,
kanalen, stromen en zeeën, beperkt echter tot 200 zeemijlen zee-inwaarts ;

- De pleziervaart, met gebruik van zeilschepen of motorboten met in bijkomende orde het gebruik
van bijboten en bij reddingsoperaties uiteraard het gebruik van reddingsboten en liÍe rafts.
Het pleziervaren kan zowel in solo als in groep van vaartuigen worden beoeÍend ;

' Deelname aan wedstrijden en competities met zeilboten ;

- Waterrecreactie, waarmee bedoeld wordt uithoudings- en behendigheidsspelletjes te water ;

- Het zeehengelen vanop zeil- en motorboten ;

- Boardriding bestaande uit :windsurfing, golfsurfing, strandsurfing, kiteboarding overeenkomstig
de beoeÍeningsvoorschriften terzake door de Íederatie uitgevaardigd, beoeÍend door leden die
hiervoor over de nodige kwaliÍicaties beschikken, inclusief wedstrijden en competities.
De dekking is eveneens verworven aan niet-gekwalificeerde leerling-beoefenaars tijdens hun
periode van opleiding ;

- Het waterskiën voor leden die hiervoor over de nodige kwalificaties beschikken, inclusieÍ wedstrijden
en competities. De dekking is eveneens verworven aan niet-gekwalifíceerde leerling-beoeÍenaars
tijdens hun periode van opleiding ;

- Het recreatief zwemmen in clubverband ;

- Rafting voor leden die hiervoor over de nodige kwalÍficaties beschikken, inclusief wedstrijden en
competities. De dekking is eveneens verworven aan niet-gekwalificeerde leerling-beoeÍenaars
tijdens hun periode van opleiding ;

- Het recreatief beoefenen van beachvolley als afwisseling tijdens cluborganisaties tussen andere
op de watersport zelÍ gerichte activiteiten ;

- Conditietraining (droogtrainingen) ingericht op Íederaal- oÍ clubniveau bestaande uit o.a. power-
training, footing, cross counlry met de bedoeling de fysieke paraatheid te bevorderen met het oog
op het beoeÍenen van de verzekerde watersportactiviteiten.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartÍalen.
Het zich plots maniÍesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartÍalen, hartritmestoornissen
oÍ een hartinÍarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt gewaarborgd via polis 1 .102.168 H.
Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan proÍessionele sporters.

Overlijden VanaÍ5jaar:€ 15.000-
Jonger dan 5 jaar : zie "Begrafe-
niskosten" onderaan

Blijvende lnvaliditeit Tot 70 jaar : € 35.000-
Ouder dan 70 jaar : € NIHIL

Dagvergoeding

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk
loonverlies en geen uitkering krachtens de wet op de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies
zonder de verzekerde som te overtrefÍen.

Behandelingskosten / BegraÍeniskosten

F Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV

) Kosten niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV

F Kosten voor tandprothesen

) Vervoerkosten van het slachtoÍÍer

D BegraÍeniskosten
-voor leden van 5 jaar en ouder
-voor leden jonger dan 5 jaar

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
. Duurtijd : 104 weken
. Vrijstelling:€NlHlL

Opzoeklngs- en reddingskosten
. Vrijstelling :€ NIHIL

€ 30- per dag

+ bijkomende waarborg
t.b.v. € 5,60- per dag
. wachttijd : 30 dagen. duurtijd :52 weken

Tot 150% van het tarieÍ

€ 500- max. per ongeval

€ 150- max. per tand
€ 600- max. per ongeval

Basis arbeidsongevallen-
verzekering

€ 620-
€ 8.500-

€ 5.000- max. per ongeval
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BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Lichamelijke Ongevallen € 5.000.000- per schadegeval
€ 2.500.000- per slachtoffer

Stoffelijke Schade

> Vrijstelling :€ NIHIL

€ 625.000- per schadegeval

Toevertrouwd goed € 12.500- per schadegeval

> Onderhavige polis wordt uitgebreid voor schade veroorzaakt aan ter beschikking gestelde goederen,
in gebruik genomen indoorsportinstallaties en hun inboedel overkomen tijdens en door het Íeit van het
beoeÍenen van de hoofdsportactiviteit.

> Vrijstelling : € 125- per schadegeval

Schade aan zeilwagentjes

De schade veroorzaakt door de leden onderling aan de zeilwagentjes tijdens de wedstrijden is eveneens
verzekerd onder volgende voorwaarden :

- tussenkomst van 75/"van het schadebedrag, met een maximum van € 5000- per schadegeval.

- mits verslag van de koerscommissaris waarin duidelijk een aanspÍakelijkheid van één van
de leden is vastgesteld.

- mits er geen inbreuk op reglementering van de zeilwagenÍederatie is gebeurd.

RECHTSBIJSTAND

Burgerlijke verdediging

StraÍrechtel i j ke verdedi ging

Zie "Burgerlijke Aansprakelijkheid"

€ 12.400- per schadegeval
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Optionele waarborgen
"Comfort-opties"
door de aangesloten
clubs tacultatieÍ te
onderschrijven

Bijzondere Voorwaarden 5/6

De maatschappij biedt aan de clubs de mogelijkheid aan om factultatief
bijkomende "ComÍort opties" zoals hierna vermeld te onderschrijven.
ln deze waarborg is de aansprakelijkheid van de organisatie voor hun
vrijwilligers inbegrepen.

r B.A. UITBATING KANTINE / VOEDSELVERGIFTIGING

Deze optie is bedoeld voor het verzekeren van caÍetaria's, clubkantines,...

ForÍaitaire Jaarpremie ftaksen en kosten inbegrepen) € 25-

r L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN

Alle niet-leden zijn voor wat betreÍt de waarborg "8.A." automatisch
door onderhavige polis gedekt voor al de activiteiten binnen hun
vrijwilligerswerk, zowel op Íederaal- als clubniveau.
De maatschappij biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende
waarborg "L.O." Íacultatief te onderschrijven voor deze helpers
niet-leden mits betaling van een Íorfaitaire bijpremie per club.
De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen
tijde beschikbaar te zijn voor eventuele controle door de maatschappij.

Forfaitaire Jaarpremie gaksen en kosten inbegrepen) € 15-

r SCHADE AAN INGEBRUIKGENOMEN LOKALEN / ACCOMODATIES

ln aÍwijking van artikel 7 d) van de algemene voorwaarden worden de
waarborgen uitgebreid tot schade veroorzaakt aan de ter beschikking
gestelde of gehuurde lokalen oÍ sportinÍrastructuur met inbegrip van
gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen (douches, toiletten).
Er wordt nader bepaald dat bij vrijwillige schade veroorzaakt door een
bezoeker de waarborg verworven blijft aan de sportclub, maar de
maatschappij een verhaal kan uitoefenen tegen de verantwoordelijke.

I ForfaitaireWaarborg : € 12.500- in eerste risico
(zonder toepassing van de evenredigheidsregel) te

€ 115-Met een vrijstelling van € 125- per schadegeval

Met een vrijstelling van € 250- per schadegeval € 85-
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Opgave ledenbestand De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een namenlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringqaar zal Arena aan de verzekeringsnemer
het Íormulier 'opgave ledenbestand' toesturen teneinde het juiste aantal
leden dat de Íederatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te
delen en een premieafrekening opmaken.

Speciale beschikking De maatschappij doet aÍstand van haar recht tot opzeg na iedere aangifte
van een schadegeval zoals voorzien door artikel 26 b) van de algemene
voorwaarden.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en
de Algemene Voorwaarden (AVVSF.O1 .2019 en AV/BA/RB/01 .2019).
ls nietig, iedere bijvoeging oÍ verandering niet voorzien van het visum van de directie oÍ haar gevolmachtigden.

ln dubbel opgemaakt te Brussel, op 28.02.2019

DE VERZEKERINGNEMER VOOR DE MAATSCHAPPIJ
N.V. ARENA
Agent-Onderschrijver

Voor StarStone lnsurance SE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur

en
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Collectieve polis lichamelijke ongevallen

Bij collectieve polis handelt de maatschappij als medeverzekeraar en als leidende maatschappij
van het contract.

A. Medeverzekering

1. De verzekering wordt door elke medeverzekeraar voor zijn aandeel en zonder hooÍdelijkheid
aangegeven met dezelÍde bedingen en voorwaarden als die welke tussen de maatschappij en de
verzekerde van kracht zijn.

Alle door de polis voorgeschreven verbintenissen van de verzekerde moeten door hem vervuld worden
jegens elk van de medeverzekeraars, die geacht worden individueel en per aÍzonderlijke polis te
contracteren met dien verstande dat de buitenlandse medeverzekeraars op het adres in de polis vermeld
oÍ, bij gebreke hiervan, in hun hoofdinrichting in België woonplaats kiezen.

2. De verzekeringsnemer neemt er akte van dat de medeverzekeraars, ook de buitenlandse, in geval van
geschil de bevoegdheid die van de Belgische rechtbanken en hoven erkennen en dat zij, ongeacht hun
nationaliteit, ervan alzien hun bevoegdheid te betwisten.

Voor de buitenlandse medeverzekeraars is de vermelding "maatschappelijke zetel" in deze algemene
voorwaarden vervangen door : "in de polis vermeld adres" en zo niet door "hoofdinrichting in België".

B. De maatschappij, in haar hoedanigheid van leidster :

1. maakt de polis op die door alle betrokken partijen wordt ondertekend. De polis wordt in drie
eksemplaren opgemaakt, waarvan er één bestemd is voor de verzekeringsnemer, één voor de bemiddelaar
en één voor de maatschappij die houdster is van het eksemplaar dat als titel van de medeverzekeraars
geldt.

2. maakt één afschriÍt van de polis over aan elk van de andere medeverzekeraars die door het feit van de
ondertekening van de polis erkennen deze te hebben ontvangen.

3. kiest bij schadegeval de schatter van de medeverzekeraars, onverminderd evenwel het recht van elk
van hen om de schatting door een door hem gekozen lasthebber te laten volgen.

4. krijgt vanwege de andere medeverzekeraars volmacht om alle bijakten te ondertekenen. De
verzekeringsnemer ziet ervan af de ondertekening van de bijakten door de andere medeverzekeraars te
eisen, onverminderd evenwel de verplichtingen van de verzekerde tegenover elk van hen.

De eventuele intrekking van deze aan de maatschappijverleende volmacht moet aan de verzekerde bij
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht om tegen hem te kunnen worden ingeroepen.

5. ontvangt de aangetekende zendingen, waarbij de verzekeringsnemer er zich toe verplicht er een
afschrift van te laten geworden aan de andere medeverzekeraars per gewone post.
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Overzicht Leidende maatschappij / medeverzekering

' LICHAMELIJKE ONGEVALLEN NR. 1.102.168 A& B

, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID NR. 1.102.169 A& B

' RECHTSBIJSTAND NR. 1.102.169/1
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MAATSCHAPPIJ : StarStone lnsurance SE -Leidende maatschappij-
per N.V. ARENA -Bij Volmacht-

Polls NR. : 1.102.1684 (leden)
1.102.168 B (niet-leden)

AANDEEL : 1OO/"
HANDTEKENING :

MAATSCHAPPIJ AIG Europe S.A. (Belgisch bijkantoor)
per N.V. ARENA -Bij Speciale Volmacht-

POLIS NR. : NIET VAN TOEPASSING

AANDEEL : NIHIL
HANDTEKENING :

MAATSCHAPPIJ StarStone lnsurance SE
per N.V. ARENA -Bij Volmacht-

- Leidende maatschappil

POLIS NR 1.102.169 A (leden)
1.102.169 B (niet-leden)
1.102-169t1

AANDEEL : 1O0o/"
HANDTEKENING :


