
 
 
 
 

SSPPOORRTTVVIISSSSEERRIIJJ    VVLLAAAANNDDEERREENN    vvzzww 
 
 

���� LICHAMELIJKE ONGEVALLEN                   11..110022..118844 
 

���� BURGERLIJKE  AANSPRAKELIJKHEID     11..110022..118855  

 
 
 

■ WELKE  ZIJN  DE  VERZEKERDE  ACTIVITEITEN  ? 
 

Het beoefenen van de hierna vermelde disciplines in federaal- of clubverband en dit zowel in 
binnen- als buitenland : 
 

���� de hengelsport in openbare en/of privé-wateren, het strandhengelen, casting, het sport- 
 zeevissen per boot. 
 
 

■ WELKE  ZIJN  DE  VERZEKERDE  WAARBORGEN  ? 
 
 

� LICHAMELIJKE ONGEVALLEN : Polis nr. 1.102.184  (met inbegrip van hartfalen) 
 
 

    1. OVERLIJDEN        : € 25.000- 

 
    2. BLIJVENDE INVALIDITEIT  : Voor leden jonger dan 65 jaar : € 50.000- 

 
    3. BEHANDELINGSKOSTEN  : R.I.Z.I.V.-BAREMA  +  € 750- per ongeval 
 
 

     - Vrijstelling (hoofdsportactiviteiten) : GEEN 
 
 

     - Duurtijd : 104 weken 
 
 

     - Tandprothesen  :  € 150- per tand / max. € 600- per ongeval 
 
 

     - Vervoerkosten  :  basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van 
               art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O. 

 
    4. DAGVERGOEDING     : € 30-  per dag  (conform decreet) 
 

                    - Duurtijd : 104 weken 
 

                    +  Bijkomende Optie : € 5,60-  per dag 
 
 

                      - Duurtijd : 75 weken 

 
    5. VERVOER PER HELICOPTER BIJ ONGEVALLEN OVERKOMEN TIJDENS 
     BOOTEXCURSIES     : € 2.500-  per ongeval 
 
 

                    - Vrijstelling : € 250- 



 
 

� BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  :  Polis  nr.  1.102.185 
 

SPORTBEOEFENAARS,  FEDERATIE  EN  CLUBS 
 

LICHAMELIJKE  SCHADE 

Limiet per slachtoffer €  2.500.000- 
Absolute limiet €  5.000.000- 

 

STOFFELIJKE  SCHADE 

Limiet per schadegeval €     620.000- 
 

Vrijstelling : €  NIHIL 
 

Met uitzondering voor de stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te 
beschouwen (conform decreet/uitvoeringsbesluiten). Eventuele stoffelijke schade veroorzaakt 
door officiëlen gelast met controle-opdrachten blijft echter gewaarborgd onder de hierna vermelde 
dekking “Toevertrouwd Goed”. 
 

TOEVERTROUWD GOED 
 

(schade veroorzaakt aan hengelboten inbegrepen) 
Maximum per ongeval : €  6.200- 

 

AANSPRAKELIJKHEID  VOOR / VAN  VRIJWILLIGERS 
 

LICHAMELIJKE  SCHADE STOFFELIJKE  SCHADE 

€  20.759.276,64- 
€  747.956,74- 

 

Vrijstelling : € 207,87- 

 
 
■ TIJDELIJKE  RISICO’S 
 
U wenst als hengelclub voor uw leden een voetbalwedstrijd in te richten; te gaan mountainbiken; 
een sportkamp in te richten met allerlei sportactiviteiten; een eetfestijn of bbq te organiseren voor 
publiek? 
 
 Voor LEDEN en NIET-LEDEN, zoals sportkampen, uitstapjes e.d. 
 

� INGERICHT DOOR DE FEDERATIE ZELF  �  zich wenden tot de federatie 
 

� INGERICHT DOOR DE CLUBS  �  speciaal verzekeringsformulier dient te worden 
 ingevuld (beschikbaar op de Arena-website) 

 
 
■ COMFORT  OPTIES 
 
Volgende dekkingsuitbreidingen kunnen door uw club op jaarbasis worden onderschreven via 
het inschrijvingsformulier “Comfort Opties” : 
 

���� B.A. UITBATING – VOEDSELVERGIFTIGING “CAFETARIA” 
 

���� B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN 
 
 
OOnnddeerrhhaavviigg  ddooccuummeenntt  iiss  sslleecchhttss  eeeenn  oovveerrzziicchhtt,,  ddee  iinntteeggrraallee  tteekksstt  vvaann  ddee  aallggeemmeennee--  eenn  bbiijjzzoonnddeerree  
vvoooorrwwaaaarrddeenn  iiss  ddee  eenniigg  ggeellddeennddee..  



 
 
■ WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER  HET  BEGRIP  “ONGEVAL”  ? 
 
Onder “ongeval” wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oor-
zaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 
Vanaf 01.01.2015 werd het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden 
uitgebreid tot hartfalen. 

 
 
■ WAT  TE  DOEN  IN  GEVAL  VAN  ONGEVAL  ? 
 
 
We zetten de te volgen stappen op een rijtje : 
 
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. 
 
2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier.  Gelieve de vragen in te vullen. 
 
3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift op de 

keerzijde van het formulier dient in te vullen. 
 
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele 

onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en 
verslagen op naar het secretariaat van uw federatie : 

 

SSPPOORRTTVVIISSSSEERRIIJJ  VVLLAAAANNDDEERREENN  vvzzww  --    AASSTTRRIIDDLLAAAANN  3300    --    BB--88337700    BBLLAANNKKEENNBBEERRGGEE 
 

De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA. 
 
5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangst-

melding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer. 
 
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij -  als het 

dossier volledig is -  tot vergoeding kunnen overgaan. 
 
7. Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezings-

proces te melden om een zo vlot mogelijke regelling van het dossier te kunnen waarborgen. 
 
 

MMaaaarr  hhooppeelliijjkk  iiss  ddeezzee  iinnffoorrmmaattiiee  vvoooorr  uu  oovveerrbbooddiigg  eenn  kkaann  uu  ggeenniieetteenn  vvaann  vveellee  jjaarreenn  
oonnggeevvaallvvrriijj  ssppoorrttpplleezziieerr..  

 
 

 

 

 

Wenst U meer inlichtingen ?               arena@arena�nv.be                        Tel.  02/512 03 04 

                                                            www.arena�nv.be                           Fax  02/512 70 94 

                                                            N.V. ARENA  –  Tweekerkenstraat  14  –  1000 Brussel 

                                                            FSMA 10.365   /   0.449.789.592 


