
VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN 

 
OMSCHRIJVING 

vzw Hernieuwenburg heeft een verzekeringspolis afgesloten waarbij sportactiviteiten 
ingericht door de club worden verzekerd. Zowel burgerlijke aansprakelijkheid als lichamelijke 
ongevallen vallen onder deze polis.  

DOEL VAN DE VERZEKERING 

vzw Hernieuwenburg constateerde dat verschillende verenigingen sportkampen, recreatieve 
tornooien, initiatiereeksen of andere sportieve manifestaties inrichten waar er ook niet leden 
aan deelnemen.   
Vroeger konden deze niet aangeslotenen verzekerd worden via de Bloso sport+verzekering. 
Deze verzekeringsmogelijkheid is echter weggevallen. 
vzw Hernieuwenburg wenst met deze verzekering aan de verenigingen een extra 
verzekeringsmogelijkheid aan te bieden.  

TARIEVEN 

Wielsbeekse competitieclubs met jeugdwerking:  € 2,50 per persoon/jaar 
Wielsbeekse clubs zonder jeugdwerking:  € 5,00 per persoon/jaar 
Recreatieve organisaties:  € 25,00 per dag 

VOORWAARDEN  

• Het is een verzekering op naam.  
De namen van de verzekerden moeten opgegeven worden aan:  
vzw Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke. 
Tel.: 056.67.32.50, fax: 056/67.32.44, e-mail: info@hernieuwenburg.be. 
 

• Enkel Wielsbeekse verenigingen (sport, jeugd, cultuur, senioren) kunnen gebruik 
maken van deze verzekeringspolis. (Geen individuelen) 
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VERLEENDE WAARBORGEN  

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid 
- lichamelijke schade (per schadegeval):  € 4.957.870,50 (200.000.000 BEF) 
- materiële schade (per schadegeval):    € 619.973,81 (25.000.000 BEF)  
Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 
- burgerlijke verdediging:  zoals in afdeling A 
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval): € 12.394,68 (500.000 BEF) 
Afdeling C - Lichamelijke ongevallen 
- behandelings- en begrafeniskosten 
   - in de nomenclatuur van het RISIV opgenomen  
     medische kosten  tot 100% van het tarief 

    - tandprotese   - max. per ongeval:   

  
€ 495,79 (20.000 BEF) 

                          - max. per tand:  € 123,95 (5.000 BEF) 
    - vervoerskosten van het slachtoffer:  barema arbeidsongevallen 
    - begrafeniskosten tot:  € 619,73 (25.000 BEF) 
-vaste vergoeding 
    - in geval van overlijden (per slachtoffer):  € 7436,81 (300.000 BEF) 
    - in geval van bestendige invaliditeit (per slachtoffer): € 14.873,61 (600.000 BEF) 
    - in geval van tijdelijke ongeschiktheid per slachtoffer 
(gedurende 75 weken te rekenen vanaf de dag na het 
ongeval, voor zover werkelijk verlies van inkomen na 
tegemoetkoming van het ziekenfonds en tot beloop van 
dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen) 

 € 5,58 (225 BEF) per dag 
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