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Verzekeraar

BELFIUS INSURANCE

Verzekeringnemer

VLAAMSE HOCKEY LIGA (VHL)
CHARLES SCHALLER LAAN 52
1160 OUDERGHEM
Begindatum

Polisvoorwaarden

1 september 2019

DE ALGEMENE VOORWAARDEN met referentie 0037-VERAS/N-032012 zijn van toepassing.
Deze polis is conform aan de volgende wettelijke bepalingen:
 De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zoals gewijzigd door de wetten
van 27 december 2005 en 19 juli 2006.
 Het Koninklijke besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met
vrijwilligers.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 26 februari 2010 houdende de algemene bepalingen
die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de
organisatie met ingebouwd vrijwilligerswerk tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009
betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Verzekerde activiteit

DE BEOEFENING VAN GRASHOCKEY EN ZAALHOCKEY, DE HIERAAN VERWANTE SPORTACTIVITEITEN
EN NIET SPORTACTIVITEITEN (IN HET KADER VAN DE UITBATING VAN DE CLUB) GEORGANISEERD EN
BEHEERD DOOR DE FEDERATIE EN/OF DE CLUBS. DIT ZOWEL IN BELGIE ALS WERELDWIJD
Tot het verzekerde risico behoren ook alle nevenactiviteiten die verband houden met de verzekerde
hoofdactiviteit.
Worden beschouwd als nevenactiviteiten:
- vergaderingen, trainingen, wedstrijden en repetities georganiseerd door de verzekeringnemer;
- het onderhoud, de kleine herstellingen en de schoonmaak van de gebouwen en installaties
gebruikt voor de verzekerde activiteiten;
- de montage en demontage van het materieel;
- de deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen; de organisatie van commerciële,
culturele of sociale manifestaties;
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Verzekerde waarborgen

tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter ondersteuning van de verzekerde activiteit;
de bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip van het risico van voedselvergiftiging.
de uitbating van het cafetarie, bar.
hockey initiatie aan niet-leden (ter promotie en om leden te rekruteren). Een initiatie is gelijk aan
een sessie.

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.)
WAARBORG BA (bedragen per schadegeval)
- Lichamelijke schade
5.000.000,00 EUR
- Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
- Zuiver onstoffelijke schade
500.000,00 EUR
Voor de zuivere onstoffelijke schade is het verzekerde bedrag bovendien begrensd per
verzekeringsjaar.
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde
bedragen van respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade.
Zijn uitgesloten: de schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwers (vb. voertuigen op de
parking) – de leden worden niet beschouwd als zijnde derden tijdens de hockey activiteiten.
WAARBORG BA NA LEVERING (bedragen per schadegeval en per verzekeringsjaar)
- Lichamelijke schade
5.000.000,00 EUR
- Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
WAARBORG TOEVERTROUWDE GOEDEREN (bedragen per schadegeval)
- Stoffelijke schade
met een maximum van 125.000,00 EUR per jaar.

25.000,00 EUR

In afwijking van de algemene voorwaarden zijn de waarborgen verworven voor de schade
veroorzaakt aan ter beschikking gestelde of gehuurde ‘INDOOR’ –sportinstallaties overkomen
tijdens en door de uitoefening van de hoofdsportactiviteit, wij voorzien geen beperking van
huurtermijn.
Vrijstelling

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, na levering en toevertrouwde goederen:
Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 250,00 EUR
(Voor de sportleden is er geen vrijstelling van toepassing tijdens de officiële activiteiten van de
federatie en de clubs)
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WAARBORG
PERSOONLIJKE
BA
/
BA
VRIJWILLIGERS
&
VERENIGINGSWERKERS (bedragen per schadegeval)
Voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 (privé-leven) en/of aan de wet van 3
juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers:
- Lichamelijke schade
12.500.000,00 EUR
- Stoffelijke schade
625.000,00 EUR
De onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een gedekte schade is begrepen in de verzekerde
bedragen van respectievelijk de lichamelijke of de stoffelijke schade.
Voor stoffelijke en onstoffelijke schade geldt een franchise van 123,95 EUR per schadegeval.
De verzekerde bedragen voor lichamelijke en stoffelijke schade en de franchise worden gekoppeld
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wijzigen volgens de verhouding die bestaat
tussen het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich
voordeed en het indexcijfer 119,64 (basis 100 in 1981).

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND (R.B.) (bedragen per geschil)
- Strafrechtelijk verweer
- Burgerlijk verhaal
Drempel
- Onvermogen
Drempel
- Voorschot op vergoeding
Drempel
- Strafrechtelijke borgstelling

Verzekerden

25.000,00 EUR
25.000,00 EUR
250,00 EUR
7.500,00 EUR
250,00 EUR
12.500,00 EUR
250,00 EUR
12.500,00 EUR

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Zijn verzekerd:
 de organisatie;
 de bestuurders van de organisatie;
 de gewone leden van de organisatie, evenals de ouders als burgerlijke aansprakelijken voor de
minderjarige leden;
 het personeel van de verzekeringnemer: de werknemers, de uitzendkrachten en alle andere
personen, al dan niet bezoldigd, die werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de
organisatie;
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de vrijwilligers & verenigingswerkers die georganiseerd vrijwilligerswerk of verenigingswerk
verrichten voor de organisatie, evenals de ouders van minderjarige vrijwilligers indien ze
burgerrechtelijk aansprakelijk zijn;
de vrijwilligers die zich occasioneel binnen de context van de organisatie op lossere of ad hoc
basis inzetten, zoals familieleden van de vaste vrijwilligers;
de niet-leden tijdens activiteiten georganiseerd door de verzekeringsnemer voor de promotie
van de sport

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (L.O.) (bedragen per verzekerde)
Verzekerde personen:
- de leden
- de niet-leden tijdens activiteiten georganiseerd door de verzekeringsnemer voor de
promotie van de sport
- de toeschouwers: deze dekking is enkel van toepassing indien de schade/het ongeval plaats
vindt tijdens het aanschouwen van een hockeytraining, de opwarming en een
hockeywedstrijd en ongewild veroorzaakt wordt door een speler of de gebruikte
sportuitrusting.
Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon:
 Overlijden:
8.500,00 EUR
 Blijvende Invaliditeit:
35.000,00 EUR
 Tijdelijke Ongeschiktheid:
30,00 EUR
e
Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 31 dag na het ongeval en tot maximum 2 jaar
na het ongeval.
 Medische en extra kosten:
1 x RIZIV BAREMA
 Medische kosten niet residenten
2.500 EUR
Franchise per ongeval
25,00 EUR
Niet voorziene kosten in het RIZIV barema
1.250 EUR
Met inbegrip van de kinesitherapie
Met inbegrip van hartfalen
Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten
van toepassing:
 Orthopedische apparaten en prothesen; inbegrepen hoorapparaten1.500,00 EUR
 Brillen en glazen
400,00 EUR
 Tandprothesen
2.500,00 EUR
met een maximum van 500,00 EUR per tand
 Begrafeniskosten
2.500,00 EUR
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Opzoekings- en repatriëringskosten

2.500,00 EUR

Voor de verenigingswerkers, zijn de waarborgen verworven voor de lichamelijke schade
die wordt geleden door ongevallen tijdens de uitvoering van het verenigingswerk of op
weg van en naar deze activiteiten en door ziekten opgelopen als gevolg van het
verenigingswerk .

Verzekerde personen:
- De nationale selectie
Waarborgen en kapitalen per verzekerde persoon:
 Overlijden:
50.000,00 EUR
 Blijvende Invaliditeit:
100.000,00 EUR
 Tijdelijke Ongeschiktheid:
30,00 EUR
e
Deze vergoeding wordt uitgekeerd vanaf de 1 dag na het ongeval en tot maximum 2 jaar na
het ongeval.
 Medische en extra kosten:
1 x RIZIV BAREMA
Franchise per ongeval
25,00 EUR
Niet voorziene kosten in het RIZIV barema
5.000 EUR
Met inbegrip van de kinesitherapie
Met inbegrip van hartfalen
Binnen deze waarborg en het maximum verzekerde kapitaal zijn de volgende sublimieten
van toepassing:
 Orthopedische apparaten en prothesen; inbegrepen hoorapparaten1.500,00 EUR
 Brillen en glazen
400,00 EUR
 Tandprothesen
2.500,00 EUR
met een maximum van 500,00 EUR per tand
 Begrafeniskosten
2.500,00 EUR
 Opzoekings- en repatriëringskosten
2.500,00 EUR
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Voor de clubs kunnen wij volgende facultatieve waarborgen aanbieden:
1. Lichamelijke Ongevallen voor de verenigingswerkers/vrijwilligers
2. Objectieve aansprakelijkheid
3. Bestuurdersaansprakelijkheid
4. Schade aan gebouwen & terreinen
5. Lichamelijke Ongevallen voor de deelnemers die geen lid zijn van de stage-events
6. Bijstand

Clausules

U bevestigt de Algemene Voorwaarden en het informatiedocument over het verzekeringsproduct te
hebben ontvangen en de inhoud ervan te aanvaarden.
Deze Bijzondere Voorwaarden vormen samen met de Algemene Voorwaarden het
verzekeringscontract.
De Bijzondere Voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden in zoverre ze
tegenstrijdig of verschillend zouden zijn.

Bescherming van
uw persoonsgegevens
Informatie
Belfius Insurance NV en Belfius Bank NV, voor zover zij optreedt als uw verzekeringstussenpersoon,
verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden waaronder het sluiten en het
uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke verplichtingen, de evaluatie van de
klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld
aan andere ondernemingen van de Belfius Groep en gespecialiseerde dienstverleners zoals experten,
herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en ze desgevallend te
laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen
naar een derde partij of rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de verwerking te
beperken.
Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, heeft u het
recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Uw recht van verzet
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U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en kunt zich
op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en
het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van Belfius Insurance NV en Belfius
Bank NV. Dit charter is beschikbaar in onze Belfius-kantoren en kan eveneens geraadpleegd worden
op www.belfius.be/privacycharter.

Uw consulent :

Eerste premie ontvangen

PCI SOCIAL PROFIT

datum

PLACE CHARLES ROGIER 11
1210 ST.-JOSSE-TEN-NOOD
02/286.21.65

de consulent
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