1

Verzekeringsovereenkomst
Polis nr. 99.087.437
Verzekeringsnemer

:

VERBOND VAN VLAAMSE
WATERSPORT VERENIGINGEN vzw
Beatrijslaan 25 - 2050 Antwerpen

Ten voordele van

:

Vlaamse Vereniging voor Watersport vzw
Landelijke Zeilwagenfederatie vzw

Bemiddelaar

:

N.V. CONCORDIA

Jaarlijkse vervaldag

:

01.01

Duur

:

1 jaar

Waarborgen en bijzondere voorwaarden conform decreet en
besluiten dd. 31.5.02 en gewijzigd door besluiten dd. 27.2.09
inzake Vlaamse Sportfederaties
A. Verzekerden
- de sportfederatie, haar bestuurders, personeel, aangestelden, clubs en
met ingang van 1.2.2006 de vrijwillige medewerkers.
- de aangesloten leden-sportbeoefenaars, voor zover zij beantwoorden aan het
statuut van niet-betaalde sportbeoefenaar en niet-sportieve leden.
*voor de niet-leden bij deelname aan sportpromotionele activiteiten werd een
afzonderlijke polis opgemaakt onder nr. 99.087.438.

B. Verzekerde organisaties/activiteiten
Alle activiteiten ingericht door de sportfederatie en aangesloten clubs, die in de statuten
van de verzekerde vereniging voorzien zijn, inclusief de individuele sportbeoefening van
de verschillende sportdisciplines.
Zijn aldus in de verzekering begrepen : competities, vriendschaps- en snelheidswedstrijden, eetmaal dat de verzekerde activiteit omkadert, trainingen, individuele
sportboefening, verplaatsingen, reizen (verblijf incl.), vergaderingen.
Ook allerlei sportpromotionele activiteiten zoals demonstraties, initiaties, beurzen,
spelen (zie polis 99.087.438).
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Daarenboven is de waarborg eveneens verworven voor leden en vrijwilligers die actief
deelnemen aan een organisatie van de federatie en haar clubs voor allerlei nietsportieve activiteiten waarbij publiek betrokken wordt zoals feestmaal, bals, fancy-fair.
Vanaf 1.1.2008 is er ook dekking voor de leden sportbeoefenaars en niet-sportieve
leden die optreden als helper bij de organisatie van verzekerde activiteiten ingerioht
door de federatie of haar clubs.
Bijkomend wordt dekking verleend aan de verzekerde leden die allerlei
opknapwerken verrichten in opdracht van de club zoals schoonmaken van
steigers, herstellen van beschadigingen aan een clublokaal e.d. en dit binnen
de perken van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.
De waarborg B.A. is voor de vrijwillige medewerkers eveneens verworven op de weg
van en naar de verzekerde activiteit.
Enkel de waarborg "persoonlijke ongevallen" is verworven voor ongevallen die leden
overkomen op de weg van en naar de verzekerde activiteit, inclusief de sportpromotionele.
Gebruik van materiaal is verzekerd.
Territorialiteit
Dekking geldig in binnen- en buitenland.
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C. Waarborgen
Persoonlijke Ongevallen-verzekering
Aangesloten leden sportbeoefenaars en niet-sportieve leden
- overlijden : 14.873,61 € voor allen die de volle leeftijd van 5 jaar hebben bereikt
of ouder.
* Onder de leeftijd van 5 j. ter dekking van de werkelijk gemaakte begrafeniskosten
met een maximum van 8.500 €.
Indien bij de duiksport het lichaam van de verzekerde niet wordt teruggevonden,
zal 6 maanden na de verdwijning het verzekerd kapitaal uitgekeerd worden.
- B.W.O. : 35.000 € bij invaliditeit van 100% (vlgs. O.B.S.I.- Belg. Schaal Inv.)
In geval van blijvende werkonbekwaamheid is de vergoeding evenredig
aan de graad van ongeschiktheid.
**Alle leden moeten hiervan genieten tot de leeftijd van 65j. vanaf datum ongeval.
- T.W.O. : dagv. van 30 €, gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan
beroepsinkomen en geen tussenkomst ziekte- en invaliditeitsverzekering.
* Geen dagvergoeding aan leden boven 65 jaar.
- Medische kosten :
Alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties : 100% verschil tussen R.I.Z.I.V.-tarief en
tussenkomst mutualiteit.
Dekking tot datum van genezing of consolidatie en tot uiterlijk tot 2 jaar na ongeval.
Per ongeval vrijstelling van 25 € voor de medische kosten.
*Geen uitkering voor brillen of contactlenzen en bestaande prothesen.
Tandprothese : max. 150/tand en max. 600 € per slachtoffer per ongeval.
Vervoerkosten : tarief arbeidsongevallen.
**De leeftijdsgrens van de leden wordt verlengd boven de 65 jaar, mits voorlegging
van een medisch attest van de arts, waaruit blijkt dat zij fysisch geschikt zijn
voor het beoefenen van hun sport.
Naar aanleiding van een decompressieongeval zullen de kosten voor geneeskundige
verzorging, welke niet in de tarieven RIZIV van de mutualiteit voorzien zijn, terugbetaald
worden tot max. 18.592,01 € per slachtoffer.

4

Worden gelijkgesteld met ongevallen ingevolge uitwendige oorzaak :
Ziekten, besmetting en infecties rechtstreeks een gevolg van het ongeval, bevriezing,
zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking,
lich.letsels door wettige zelf-verdediging of door redden van personen, dieren,
goederen in gevaar.
Letsels door aanslagen, aanranding, tetanus of miltvuur, beten dieren, steken insecten.
Ook gevolgen lich.inspanning die zich plots manifesteren zoals hernia, liesbreuken,
spierscheuren, verrekkingen, peesscheuren, verstuikingen en ontwrichtingen.
Lich.letsel tengevolge uiting, eigen aan ziekelijke toestand van verzekerde waarbij de
pathologische gevolgen voortspruitend uit ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.
Voor de duiksport worden tevens als ongeval aanzien :
de typische duikletsels die het gevolg zijn van het drukverschil dat door de duiker
plots of niet geleidelijk genoeg werd ondergaan :
- syncope
- zuignapeffect
- letsels aan sinussen en oren
- duikerskolieken
- longoverdruk
- decompressie-ongeval
- diepte dronkenmansschap
- verdrinking en verstikking

Uitsluiting dekking :
Individuele sportbeoefening tijdens dewelke de duiker zich niet gehouden heeft aan de
duikreglementen, uitgevaardigd door de sectie duiken van V.V.W. of de
Padi-reglementen.

Burgerlijke Aansprakelijkheid
- lich. schade derden : 2.500.000 € /slachtoffer
5.000.000 € /schadegeval
- stoff. schade derden : 620.000 € zonder vrijstelling
*Sportbeoefenaars en vrijwilligers derden onder elkaar.
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De waarborg B.A., zoals bedoeld in art.1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek,
dekt iedere sportbeoefenenaar voor eventuele schade die aan derden, met uitsluiting
van de sportfederatie en aangesloten clubs, wordt veroorzaakt en waarbij zijn
aansprakelijkheid is bewezen. In het bijzonder ook de aansprakelijkheid van de
lesgever/trainer/instructeur tegenover zijn leerlingen.
Ook dekking van de aangesloten niet-sportieve leden, clubs en vrijwilligers.
Het gebruik van vaartuigen zoals kano’s, catamaran, waterfietsen, surfplanken en
zeilwagens is eveneens gedekt.
De waarborg wordt verleend overeenkomstig art. 45 van de nieuwe wet op landsverzekeringen dd. 25.6.92. Er wordt bovendien rekening gehouden met de bepalingen
van de B.V.V.O. overeenkomst 530, binnen het kader van art. 45 met betrekking op de
pluraliteit van verzekeringen.
Voor de waarborg "stoffelijke schade" toepassing van het K.B. dd. 12.1.1984 tot
vaststelling van de minimum garantievoorwaarden van verzekeringsovereenkomsten tot dekking van extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid met
betrekking tot het privé-leven. Enkel van toepassing voor niet-decretaal verplichte
verzekerden of activiteiten die niet door de federatie of haar clubs worden ingericht.
Geïndexeerde vrijstelling t.b.v. 123,95 €.
De waarborg B.A. verleent eveneens dekking aan de sportfederatie, haar bestuurders,
aangestelden en personeel (ook ten titel van inrichter). Hierbij is inbegrepen de
aansprakelijkheid als uitbater van bv. een administratieve zetel, sportinstallaties.
Subrogatie
De verzekeraar mag van de vergoeding die hij aan slachtoffer, lid van een vereniging,
op grond van de burgerlijke aansprakelijkheid moet uitbetalen, het bedrag aftrekken dat
hij reeds heeft uitbetaald uit hoofde van de persoonlijke ongevallenverzekering.
Bij een gewaarborgd ongeval kan verzekeraar tegenover derden in de rechten treden
van het slachtoffer.
Risico-appreciatie
Een belangrijk element is uiteraard ook de risico-appreciatie waarbij meer
bepaald de veiligheidsvoorschriften die via reglementen, voorschriften en
en wettelijke bepalingen het risico omkaderen van groot belang zijn. Het
is duidelijk dat wanneer men geen gevolg verleent aan deze voorschriften
men buiten de toepassing van de verzekeringsdekking treedt. Dit geldt
zowel voor het inrichten als beoefenen van de verzekerde sportactiviteiten
die steeds moeten beantwoorden aan voormelde reglementen-voorschriften
vastgelegd door de bevoegde overheid en/of federatie.
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Verplichting bij ongeval of schadegeval
Ieder gebeurtenis waarvoor de waarborg van deze polis wordt ingeroepen dient binnen
de 8 dagen aangegeven te worden. Dit kan door middel van een ongevalsverklaring die
tijdig ingevuld en ondertekend aan NV CONCORDIA, Stapelplein 28- 9000 GENT
(tel. 09.264.11.11) wordt overgemaakt !
Algemeen
Verzekeringnemer is gehouden inschrijvingslijsten op te maken waarop de identiteit van
de leden en hun geboortedatum voorkomen, zoals bedoeld in de statuten van de
verzekerde confederatie. Deze lijsten moeten steeds ter beschikking zijn van de
afgevaardigde van de verzekeraar.
Tegen 1.1 en 1.7 van elk jaar zal de confederatie aan verzekeraar een staat bezorgen
met vermelding van het aantal leden zoals hierboven vermeld.

