
 
 
 
 

BADMINTON VLAANDEREN  vzw 
 
 

���� LICHAMELIJKE  ONGEVALLEN      1.116.925 
 

���� BURGERLIJKE  AANSPRAKELIJKHEID  1.116.926 

 

 
 
 

■ WELKE  ZIJN  DE  VERZEKERDE  ACTIVITEITEN  ? 
 

Het beoefenen van badminton in alle door de federatie reglementair erkende varianten en 
beoefeningsvormen ervan, respectievelijke sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten 
en dit in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland. 
 
 
 

■ WELKE  ZIJN  DE  VERZEKERDE  WAARBORGEN  ? 
 
 

� LICHAMELIJKE ONGEVALLEN :  Polis nr. 1.116.925  (met inbegrip van hartfalen) 
 
 

    1. OVERLIJDEN        :  €   8.500- 
 
 

    2. BLIJVENDE INVALIDITEIT  :  € 35.000- 
     Deze waarborg is verworven tot de leeftijd van 75 jaar. 
 
 

    3. BEHANDELINGSKOSTEN  :   
 
 
 

���� Geen tussenkomst mutualiteit  :  tot  100%  RIZIV-barema 
 
 
 

���� Tussenkomst mutualiteit  :  verschil tussenkomst mutualiteit en tarief RIZIV 
 
 
 

���� Geen tarief voorzien door RIZIV  :  maximum  € 1.000-  per ongeval 
 
 
 

���� Vrijstelling : € 25- per ongeval 
 
 

���� 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. 
 
 
 

     Opgelet : Schade aan brillen en contactlenzen wordt niet vergoed. 
 
 

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

     - Duurtijd : 104 weken 
     - Deze waarborg is niet meer verworven vanaf 65 jaar. 
 



 
 

� BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID  :  Polis  nr.  1.116.926 
 

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 : € 125- 
 

Voor sportbeoefenaars tijdens officiële federale- of aangesloten clubactiviteiten is geen vrijstelling 
van toepassing (conform decreet). 

 

AANSPRAKELIJKHEID  VOOR / VAN  VRIJWILLIGERS 
 

LICHAMELIJKE  SCHADE STOFFELIJKE  SCHADE 

€  12.394.700- 
€  619.734- 

Vrijstelling : € 123,95- 

Index 119,64  (1983) 

 
 
■ POLIS  “NIET-LEDEN / SPORTPROMOTIE” 
 

De waarborgen gelden eveneens voor niet-leden tijdens deelname aan sportpromotionele acties 
die de federatie of haar clubs organiseren. 
 
 
■ COMFORT  OPTIES   (FACULTATIEF) 
 

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

� B.A. Uitbating kantine / Voedselvergiftiging 
� L.O. Vrijwillige helpers niet-leden 
� Schade aan ingebruikgenomen lokalen 

 
 
■ TIJDELIJKE RISICO’S   (FACULTATIEF) 
     "Andere sportactiviteiten & stages voor niet-leden" 
 

Uw club richt voor haar leden tijdens de schoolvakanties badminton- of omnisportstages in waar-
aan ook niet-leden kunnen deelnemen : dergelijke activiteiten kunnen verzekerd worden via een 
dekkingsuitbreiding “Tijdelijke risico’s”.  Gelieve contact op te nemen met ARENA teneinde het 
intekenformulier te ontvangen. 
 
 
■ ARENA TRAVEL PROGRAM   (FACULTATIEF) 
     "Reisbijstandverzekering" 
 

Uw club organiseert voor haar jeugdleden tijdens de zomervakantie een badmintonstage in het 
buitenland, maakt een clubuitstap naar Disneyland : deze activiteiten kunnen verzekerd worden via 
een dekkingsuitbreiding “Travel Program”. Gelieve contact op te nemen met ARENA teneinde het 
intekenformulier te ontvangen. 



 
 

■ ANDERE VERZEKERINGSDEKKINGEN DOOR DE CLUBS TE ONDER-SCHRIJVEN   
(FACULTATIEF) 

 

Dankzij onze uitstekende samenwerking met de federatie, kunnen wij aan de clubs eveneens 
volgende bijkomende verzekeringsdekkingen aanbieden aan zeer concurrentiële premies : 
 

� Package "VZW"  (B.A.-Bestuurders + Rechtsbijstand voor VZW’s) 
� B.A. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 

 

Is uw club hierin geïnteresseerd ?  Aarzel dan niet contact op te nemen met ARENA op het  
nr. 02/512 03 04 of via mail arena@arena-nv.be. 
 
 

■ 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 01.09.2013 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 deel 
uitmakend 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, …)  
verslagen, enz. op naar volgend adres : 

 

NN..VV..      AA  RR  EE  NN  AA  
TTWWEEEEKKEERRKKEENNSSTTRRAAAATT    1144        --        BB--11000000      BBRRUUSSSSEELL  

 

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 
ontvangstmelding 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 
genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen 
waarborgen. 

 

Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij 
sportplezier. 
 

 

 

 

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 


