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POLIS PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
 
Bijzondere Voorwaarden 
 
Polis nr: 2.009.845 uitgave 2003 
 
Polis conform de wet op de landverzekeringsovereenkomst 
De dwingende bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en haar 
uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing. 
 
Polis conform aan het  dekreet van 13.07.2001. 
Polis conform met de voorwaarden inzake verzekeringen vermeld in het decreet van 13.07.2001 houdende 
erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties en de uitvoeringsbesluiten van 31.05.2002. 
 
Bemiddelaar :    Noord Zuid Verzekeringen 
 
Verzekeringsnemer:  GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW 
    Voor eigen rekening en voor rekening van VZW Gymevents 
    Zuiderlaan 13 
    9000 Gent 
 
Verzekerde activiteiten:  De verzekering geldt voor alle activiteiten van de GymnastiekFederatie 

Vlaanderen vzw en haar clubs, zoals sportmanifestatie, trainingen, 
vergaderingen en randactiviteiten zoals spaghetti-avonden, mosselfeesten 
e.d. 

 
In  uitbreiding op de Gymnastieksport dekt de polis tevens alle bijkomende recreatieve sporten zoals  
zwemmen, fietsen, wandelen, joggen, badminton en dergelijke meer buiten competitie of 
wedstrijdverband met uitsluiting van alle gevaarlijke sporten zoals mountainbike, ski, gevechts- of 
verdedigingssporten, alpinisme, speleologie, diepzeeduiken, paardrijden, luchtsporten, … 
 
Verzekerden:  
a) 
- al de bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw ingeschreven leden (inbegrepen de fysisch en/of 

mentaal gehandicapten), welke ook hun aldaar uitgevoerde sporten en/of functies zijn; 
 
- de voorzitter, de leden van de raad van beheer evenals de door de GymnastiekFederatie Vlaanderen 

vzw erkende stagiairs, aangestelden, gedetacheerden en vrijwillige helpers, mits opgave van hun 
aantal bij de jaarlijkse aangifte; 

 
- alle leden van de comités van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en van de clubs,  tijdens hun 

deelname aan alle activiteiten, zowel de sport-, de sportpromotionele als de niet-sportieve 
activiteiten die door de verzekeringsnemer en haar clubs worden ingericht; 

 
- alle scheidsrechters, juryleden en officiëlen; 
 
- alle trainers en lesgevers  zowel van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw als van zijn clubs; 
 
- al het door de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw tewerkgesteld personeel, voor zover dit niet 

gedekt is door een wettelijke arbeidsongevallenverzekering; 
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- alle ingeschreven deelnemers aan de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw sportkampen; 
 
- De niet leden, bij deelname aan sportpromotionele activiteiten die de vzw GymnastiekFederatie 

Vlaanderen vzw en zijn aangesloten clubs organiseren. 
 
b) voor wat de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering betreft: 
 
1.  dit contract geeft dekking aan de sportverenigingen en hun comités met inbegrip van de 

 aansprakelijkheid voor de gebouwen, die eigendom zijn van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw 
en/of door deze  worden gebruikt; 

2. deze dekking geldt voor iedere verzekerde voor eventuele schade die aan derden  veroorzaakt wordt 
en waarvoor hij aansprakelijk is. De verzekerden  worden onderling als derden beschouwd; 

3. de verzekering dekt de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs als organisatoren van 
manifestaties door hun reglementen voorzien, met inbegrip van trainingen, cursussen en zo meer; 

4. dit contract dekt eveneens de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de GymnastiekFederatie 
Vlaanderen vzw en/of de clubs tegenover personen die kosteloos hun medewerking verlenen tijdens 
alle door hen georganiseerde manifestaties. 

 
c) wat de persoonlijke verzekering tegen lichamelijke ongevallen betreft: 
 
1)  deze verzekering geldt voor alle ongevallen overkomen tijdens activiteiten van de 

GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw en/of de clubs: sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen 
zowel van de landelijk georganiseerde vereniging als van het overkoepelend orgaan. Zij geldt 
eveneens voor de ongevallen die zich zouden kunnen voordoen op de weg van huis naar deze 
activiteiten en terug met welk vervoermiddel ook: te voet, met een openbaar vervoermiddel, met 
eigen vervoermiddel zoals fiets, auto, brom- of motorfiets. Zij geldt zowel voor reizen in het binnen- 
als in het buitenland. De dekking wordt verleend in de ruimste betekening van het woord; 

2)  de verzekering strekt zich uit tot alle ongevallen die zich voordoen in de kleedkamers, stortbaden en 
andere installaties van de club alsmede tot de ongevallen die door het gebruik van materieel worden 
veroorzaakt;.  

3) de dekking geneeskundige verzorging of behandelingskosten omvat elke vorm van verzorging, die voor 
het behoud of voor het herstel van de gezondheid nodig is, als daar zijn de geneeskundige hulp, de 
farmaceutische verstrekkingen, de prothesen, de ziekenhuisverpleging, de revalidatie en de 
herscholing. 

 
Conform het decreet wordt het begrip ‘ongeval’ zoals het is opgenomen in de algemene voorwaarden, als 
volgt gewijzigd: 
Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel 
of de dood veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het slachtoffer. De dekking wordt verleend 
in de meest ruime zin van het woord. Uit de verzekering mag niet gesloten worden en worden met 
ongevallen gelijkgesteld: ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van een 
ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking; 
lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ten gevolge van het redden van in gevaar 
verkerende personen, dieren of goederen; letsels voortspruitend uit aanslagen op of aanrandingen van een 
verzekerde; tetanus of miltvuur; beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen; de gevolgen 
van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plotseling manifesteren, inzonderheid 
hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuringen, verrekkingen, peesscheuringen, 
verstuikingen en ontwrichtingen, lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan 
een ziekelijke toestand van het slachtoffer, waarbij echter de pathologische gevolgen voortspruitend uit 
deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn. 
 
 
 
ARTIKEL I - Tijdelijke dekkingen 
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De dekking van de verzekering geldt eveneens voor de niet-leden bij sportpromotionele acties en 
activiteiten, georganiseerd door GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw of door zijn aangesloten clubs. 
 
Om van deze verzekering te genieten dienen de namen van deze personen voorafgaandelijk ingeschreven 
te worden in een register dat als bewijs van verzekering zal gelden. 
 
WAARBORGEN VAN DE POLIS - VERZEKERDE KAPITALEN. 
 
1)   Burgerlijke aansprakelijkheid. 
- Lichamelijke schade 5.000.000 EUR per schadegeval 
- met een maximum van 2.500.000 EUR per slachtoffer 
- de verzekeraar mag van de vergoeding die hij aan het slachtoffer, dat lid van de vereniging is, op 

grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te betalen, het bedrag aftrekken dat hij reeds 
uitbetaald heeft uit hoofde van de persoonlijke verzekering. 

- Stoffelijke schade 620.000 EUR 
- Rechtsbijstand 6.250 EUR 
 
2) Persoonlijke ongevallen. 
-  Overlijden 7.500 EUR 
- Voor kinderen beneden de vijf jaar betaalt de verzekeraar de begrafeniskosten met een maximum 

van 7.500 EUR 
- Blijvende gedeeltelijke of totale invaliditeit, tot: 30.000 EUR 

Iedere permanente ongeschiktheid van 1 tot 50 % zal worden berekend op een verzekerd kapitaal van 
15.000 EUR 
Permanente ongeschiktheid van 51 % of meer zal worden berekend op een verzekerd kapitaal van 
30.000 EUR 
Van toepassing is de officiële Belgische schaal van invaliditeiten. 
 

- Tijdelijke werkongeschiktheid (Uitkering gedurende maximum twee jaar) 25 EUR 
 

- Om van de dagvergoeding te genieten moet de schadelijder aantonen dat de tijdelijke 
werkongeschiktheid een verlies van beroepsinkomsten betekent en dat  hij/zij, niet geniet van enige 
vergoeding krachtens de wetgeving op de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering. 
Bij sportpromotionele activiteiten worden aan leden of niet leden, boven de 65 jaar, geen 
dagvergoedingen uitbetaald. 

 
- Medische kosten 

De verzekeraar is gehouden aan terugbetaling, gedurende 2 jaar, van het  bedrag voor de verstrekte  
zorgen bepaald in de tarieven van het RIZIV X 2, verminderd  met het bedrag van de tussenkomst van 
het ziekenfonds; indien de verzekerde geen tussenkomst van een ziekenfonds geniet 2 x het bedrag 
voor de verstrekte zorgen bepaald in de tarieven van het RIZIV. 

 
Deze dekking omvat eveneens: 
- de tandprothesekosten tot beloop van 1.000 EUR met een maximum van 250 EUR per tand; 
- de terugbetaling van de kosten die niet in de RIZIV tarieven zijn voorzien tot maximum 625 EUR per 

schadegeval, in excess van de vrijstelling. 
- Per schadegeval, van welke aard ook, zal een vrijstelling worden toegepast van 25 EUR. 
 
 
 
 
DUUR VAN DE POLIS: 
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Aanvang van de polis: 01.01.2003 
Jaarlijkse vervaldag:  01.01 
Duur van de polis: 3 jaar met stilzwijgende hernieuwing op jaarbasis. 
 
VERHOOGDE WAARBORGEN: 
 
Voor de leden waarvan de naam voorkomt op de lijst van de verhoogde waarborgen, worden de kapitalen 
in geval van overlijden en blijvende invaliditeit vastgesteld op: 
 
Overlijden :   25.000 EUR 
Blijvende invaliditeit:  50.000 EUR 
Tijdelijke invaliditeit:  6 EUR/dag vanaf de 31ste dag - uitkering max. 2 jaar, wordt steeds uitbetaald, 

loonverlies of niet. 
Medische Kosten:  zie polis basisdekking 
 
Bij gebeurlijke betwisting hebben de bijzondere voorwaarden voorkeur op de algemene voorwaarden. 
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN  
 
1.  Procedure voor aangifte en schadebetaling  
-  Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (turnleiding/secretaris).Speciale 

aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van 
het net gedownload worden. 

-  De clubsecretaris meldt het schadegeval met het aangifteformulier aan de GymnastiekFederatie 
binnen de 8 werkdagen na het ongeval! 

- De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt 
dit aan betrokkene. 

-  Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt 
attest van genezing. 

- De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het 
slachtoffer. 

 
2. Aangifte van sportpromotionele activiteiten 

Om de niet-leden te verzekeren bij sportpromotionele acties moeten volgende procedure gevolgd 
worden: 

- de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de GymnastiekFederatie 
meedelen(vergezeld van brochure, folder, brief … met de aankondiging van de activiteit) 

- enkel activiteiten ter promotie van de gymnastiek komen in aanmerking (opendeurdagen, 
brevettenacties, sportbeurzen, demonstraties op braderijen en lokale festiviteiten, ….) 

 
3. Aangifte van sportieve nevenactiviteiten 

De polis voorziet een waarborg voor volgende ‘sportieve’ nevenactiviteiten: zwemmen, fietsen, 
wandelen en joggen. Wanneer de club andere activiteiten organiseert kunnen deze activiteiten 
verzekerd worden onder volgende voorwaarden: 

- melding van de activiteit ten minste twee weken voor de aanvang aan de GymnastiekFederatie met 
opgave van het aantal deelnemers (leden en/of niet-leden) 

- de verzekeringsmaatschappij bepaalt of voor de opgegeven activiteit een bijkomende premie moet 
betaald worden. 

- de bijkomende premie wordt door de club betaald aan de GymnastiekFederatie die hiervoor een 
factuur opmaakt. 

 
VERZEKERING MEDISCHE KOSTEN EN REPATRIËRING VAN BUITENLANDSE TRAINERS EN ATLETEN 
 



 
 
 
Algemene Richtlijnen 

 
Verzekeringen 

  
 

© 2006 www.GymFed.be Pagina: 41 van 72 Datum: 01.09.2006 

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN  
 
AANVRAGEN VERZEKERING 
De clubs kunnen een verzekering aanvragen door het volgen van de procedure: 
- aanvraag ten minste twee weken voor de aankomst van de buitenlandse trainers/gymnasten 
- melding van de nodige gegevens: 
 • Naam, geboortedatum en land van oorsprong van de te verzekeren personen 
 • Periode van verblijf en adres waar de personen zullen verblijven 
- de club betaalt de premie na ontvangst van een factuur van de GymnastiekFederatie Vlaanderen  
 
PREMIE (alle taksen inbegrepen) 
€3 per persoon per dag, met een minimum van €38 per contract (per contract betekent hier per 
aanvraag - vb club doet een aanvraag voor 3 personen voor een zelfde periode) 
 
DOELGROEP 
Het AIG Foreigners Plan is bedoeld voor de buitenlanders of hun familieleden, die de leeftijd van 60 jaar 
nog niet hebben bereikt en die tijdelijk in één of verschillende Schengen-landen verblijven, het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland inbegrepen. Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg 
overlijden en blijvende invaliditeit doorongeval, een bijstandswaarborg evenals repatriëring. 
 
DUUR 
Het AIG Foreigners Plan dekt de buitenlandse verzekerde na eventuele tussenkomst van zijn sociale 
zekerheidssysteem en aftrek van tussenkomsten uit andere verplichte verzekeringen  
(bv. Arbeidsongevallenverzekering) voor de duur van ten hoogste 6 maanden. 
 
DE WAARBORGEN VOLGENS DE ALGEMENEVOORWAARDEN 
 
1. MEDISCHE KOSTEN 
Maximale tussenkomst van € 50 000 per verzekerde,per periode. 
Terugbetaling van medische kosten, hospitalisatie- en ambulante kosten van de verzekerde en zijn 
verzekerde gezin. 
Vrijstelling per schadegeval:€ 50 
 
 BIJSTAND 
• Repatriëring naar woonplaats: reële kosten 
• Repatriëring stoffelijk overschot: reële kosten 
• Terugbetaling van de lijkkist:€ 1 500 
• Vervroegde terugkeer in geval van overlijden vaneen ouder: reële kosten 
 
INDIVIDUELE VERZEKERING IN GEVAL VAN ONGEVAL 
• Kapitaal overlijden:€ 12.500 
• Kapitaal overlijden door gebruik openbaar vervoer: 
€ 25 000 
• Kapitaal in geval van gedeeltelijke of totale blijvende invaliditeit: € 25 000 
 
De Algemene voorwaarden van de polis kunnen gedownload worden via het clubnet (het intranet voor de 
clubs van de GymnastiekFederatie Vlaanderen op de website (www.GymFed.be) of toegestuurd worden op 
aanvraag. 
 
 
 
Polis Events & persoonlijke ongevallen AIG Europe 
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De clubs van de GymFed kunnen een polis ‘Events’ afsluiten voor hun organisaties (= BA). Via 
deze polis kan ook een waarborg persoonlijke ongevallen voor vrijwilliger (niet-leden) afgesloten 
worden. De BA en persoonlijke ongevallen kunnen afzonderlijk of samen afgesloten worden. 
Aanvraag moet gebeuren min. 14 dagen voor de aanvang van de activiteit op het GymFed 
secretariaat fax 09/2431229 of E-mail Sonjadeneyer@Gymfed.be  
Nodige gegevens: 
- naam club 
- benaming organisatie + omschrijving van de activiteit 
- plaats + datum 
- aantal dagen waarvoor de polis moet afgesloten worden (BA) 
- aantal personen persoonlijke ongevallen + aantal dagen 
 
Waarborgen BA organisator 
Lichamelijke schade € 1 250 000 
Stoffelijke schade € 125 000 
Onvermogendheid derden € 6 250 
Verhaal derden € 12 500 
Ook geldig tijdens de opstellings -en afbraakwerken van installaties uitgevoerd door de 
verzekerden en dit gedurende een periode van maximum 5 dagen vóór en 5 dagen na de 
verzekerde manifestatie 
 
Premie 
Premie per dag (incl.taks) € 27,75 
 
Waarborgen persoonlijke ongevallen (= voor medewerkers/niet-leden) 
Overlijden € 25 000 
Blijvende invaliditeit € 37 200 
Medische kosten € 2 500 
Tijdelijke ongeschiktheid € 6/dag 
(vanaf 21e dag – max. 365 dagen) 
 
Premie 
€ 1 per persoon/per dag met een minimum van € 10 per polis 
Opgelet: hier is de periode van 5 dagen vóór en na de manifestatie niet van toepassing en moet 
een verzekering genomen worden voor ELKE dag (ook de dagen van opbouw en afbraak). 
 
Algemene voorwaarden 
Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator: waarborg: 
De MAATSCHAPPIJ dekt, tot beloop van maximum de in de Bijzondere Voorwaarden vastgestelde 
bedragen, de burgerlijke aansprakelijkheid op basis van de artikels 1382 tot 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek die, ten gevolge van een accidentele gebeurtenis de verzekerde, in zijn 
hoedanigheid van organisator van een aangekondigde manifestatie, ten laste gelegd wordt door 
een DERDE die lichamelijke of MATERIELE SCHADE leed, indien het schadegeval veroorzaakt 
werd: 
• door de leden van het organiserend comité, hun aangestelden, de vrijwillige helpers; 
• door het materiaal (stands, koopwaren) en/of onroerend goed ter beschikking gesteld van het 

organiserend comité; 
• aan de goederen gehuurd en/of in leen verkregen tot een bedrag van maximum EUR 125.000 
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In geval van MATERIELE SCHADE is een vrijstelling van EUR 125 per schadegeval van toepassing. 
Voor schade aan goederen gehuurd of in leen verkregen is een vrijstelling van EUR 375 per 
schadegeval van toepassing. 
 
De waarborg wordt slechts verleend indien de VERZEKERINGSNEMER in het bezit is van een 
officiële machtiging voor het organiseren van de verzekerde tijdelijke manifestatie, voor zover 
deze machtiging wettelijk verplicht is. 
 
 
De verzekering is eveneens van toepassing voor de schadegevallen veroorzaakt aan DERDEN: 
• tijdens de opstellings -en afbraakwerken van installaties uitgevoerd door de verzekerden en 

dit gedurende een periode van maximum 5 dagen vóór en 5 dagen na de verzekerde 
manifestatie; 

• door voedselvergiftiging veroorzaakt door voedingsmiddelen, dranken en andere producten 
die door de verzekerden zijn bereid, opgediend en ter plaatse werden geconsumeerd; 

• door het materiaal (stands, koopwaren) en/of het onroerend goed ter beschikking gesteld van 
het organiserend comité; 

• tijdens vergaderingen, trainingen, repetities of wedstrijden; 
• tijdens verplaatsingen in groep georganiseerd door de verzekerde club of vereniging met de 

bedoeling om deel te nemen aan samenkomsten, wedstrijden, festivals, reizen, wandelingen 
e.d. 

• door de lokalen, installaties en het materiaal toebehorend aan de verzekerde club of 
vereniging of dat hen werd verhuurd, uitgeleend of ter beschikking gesteld. 

 
Uitsluitingen. 
De schade voortvloeiend uit installaties die niet voldoen aan de daarop toepasselijke 
reglementen. 
De schade voortvloeiend uit de sporten of activiteiten niet vermeld in de omschrijving van het 
risico in de Bijzondere Voorwaarden. 
Diefstal. 
De schade aan kledingstukken, brillen en contactlenzen van de verzekerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


