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SAMENVATTING POLISVOORWAARDEN V.V.W. vanaf 2017 

 
V.V.W. heeft een verzekeringspolis onderschreven ten voordele van haar leden en de niet-leden 
(ter gelegenheid van sportpromotionele acties) dit conform de bepalingen van het decreet van 
de Vlaamse Regering dd. 31.05.2002 en 27.02.2009 en 2017. 
 
1) Wie is verzekerd? 
 

- de sportfederatie en haar aangesloten clubs  
- de vrijwilligers niet leden die hun medewerking verlenen aan de organisatie verzekerde 

activiteiten (wet van 03.07.2005) 
- de aangesloten leden/sportbeoefenaars  
- niet-leden sportbeoefenaars bij sportpromotionele acties. 

 
2) Wanneer is men verzekerd ? 
 
Tijdens alle watersportactiviteiten ingericht door de sportfederatie en aangesloten clubs die in de 
statuten van de verzekerde vereniging voorzien zijn zoals vb. competities, vriendschaps- en 
snelheidswedstrijden, oefeningen, individuele sportbeoefening, verplaatsingen, vergaderingen 
en allerlei spelen alsook beurzen, opendeurdagen, demonstraties en initiaties ingericht ter 
gelegenheid van sportpromotionele acties. Waterski races zijn evenwel uitgesloten! 
Sportnevenactiviteiten, uitgezonderd risicosporten. 
Ook dekking voor leden en vrijwilligers die medewerking verlenen aan niet-sportieve activiteiten 
met publiek zoals feestmalen, bals, fancy-fair etc.  
De vrijwilligers genieten hier evenwel enkel dekking in B.A. 
 
De waarborg is tevens verworven voor ongevallen die leden overkomen op weg van en naar de 
verzekerde activiteiten. 
 
Tevens dekking aan verzekerde leden die allerlei opknapwerken verrichten in opdracht van de 
club zoals schoonmaken van steigers, herstellen van beschadigingen aan clublokaal en dit 
binnen de perken van de algemene & bijzondere voorwaarden. 
 
3) Waar is men verzekerd? 
 

In binnen- en buitenland. 
 
4) Waarvoor is men verzekerd? 
 

Persoonlijke Ongevallenverzekering leden sportbeoefenaars + niet sportieve leden 

 
- overlijden: 
 
 15.000 € vanaf 5 jaar 
 jonger dan 5 jaar : 15.000 € inclusief reële begrafeniskosten tot beloop van max. 8.500 €. 
 
 * Indien bij duiksport het lichaam van verzekerde niet wordt teruggevonden, zal de waarborgsom 

uitgekeerd worden 6 maanden na de verdwijning. 

  
- blijvende invaliditeit: 
 
 35.000 € bij een invaliditeit van 100% 
 Alle leden genieten hiervan tot de leeftijdsgrens van 69 jaar.  



2 
 
- Tijdelijke werkonbekwaamheid: 
 

- T.W.O. : dagvergoeding van 30 € gedurende 2 jaar voor zover werkelijk loonverlies is 
bewezen en geen tussenkomst ziekte- en invaliditeitsverzekering, zonder de verzekerde som 
te overtreffen (zelfstandigen) 

 
- Medische kosten: 

 
Alle door R.I.Z.I.V. erkende prestaties: 
150% verschil tussen R.I.Z.I.V.-tarief en tussenkomst mutualiteit. 
  
*De tussenkomst van de verzekeraar blijft evenwel beperkt tot 500 € voor alle prestaties. 
niet voorzien in de tarieven van het R.I.Z.I.V. 
 
Tandprothese: max. 150 € /tand en max. 600 € /ongeval. 
 
Vervoerkosten: tarief arbeidsongevallen. 
Opzoekings- en reddingskosten: maximum 5.000 €/schadegeval 
 
Duur max. 2 jaar. 
 
Worden gelijkgesteld met ongevallen ingevolge uitwendige oorzaak : 
 
Ziekten en infecties rechtstreeks gevolg van het ongeval, bevriezing, zonnesteek, verdrinking, 
hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking alsook letsels door aanslagen, 
aanranding, tetanus, beten dieren, steken insecten. 
Ook gevolgen lichamelijke inspanning die zich plots manifesteren zoals hernia, liesbreuken, 
spierscheuren, verrekkingen, peesscheuren, verstuikingen en ontwrichtingen. 
 
Hartfalen = plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) acuut hartfalen, 
hartritmestoornissen of hartinfarct worden gelijkgesteld met lichamelijk ongeval. 
 
Specifieke bepalingen duiksport: 
Naar aanleiding van een decompressie-ongeval zullen de kosten voor geneeskundige 
verzorging, welke niet in de tarieven RIZIV voorkomen, terugbetaald worden tot maximum 
18.600 € per schadegeval en per slachtoffer. 
 
Worden voor de duiksport eveneens als een ongeval beschouwd: 
 
- syncope 
- zuignapeffect 
- letsels aan sinussen en oren 
- duikerskolieken 
- longoverdruk 
- decompressie-ongeval 
- diepte dronkenmanschap 
- verdrinking en verstikking 
 
Ongevallen waarbij de duiker zich niet heeft gehouden aan de duikreglementen uitgevaardigd 
door de sectie duiken van V.V.W. of geldende wetgeving blijven uitgesloten van dekking. 
 
*Voor niet leden die een duikinitiatie volgen, dus zonder brevet, is de dekking enkel 
verworven tijdens duiken in een zwembad. 
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Burgerlijke Aansprakelijkheid (kapitalen sportbeoefenaars en niet-sportieve leden) 

 
- lichamelijke schade derden: 2.500.000 € per slachtoffer 
 5.000.000 € per schadegeval 
 
- stoffelijke schade derden: 625.000 € zonder vrijstelling 
 
- rechtsbijstand: 12.400 € per schadegeval (minimum geschil 125 € tot 1.250 € voor geschillen 
die onderworpen zijn aan Hof van Cassatie). 
 
 
*Toevertrouwd goed: 12.500 € per schadegeval (vrijstelling € 125/schadegeval) 
 
De waarborg B.A. is verworven conform art.45 van nieuwe wet op landverzekeringen dd.  
1.6.94 en aansluitend B.V.V.O overeenkomst 530 van 1.6.94. 
 
Leeftijdsgrens: dekking tot 69 jaar voor alle waarborgen. Er kan jaarlijks verlenging worden 
aangevraagd mits voorleggen van medisch attest van goede gezondheid. Bij goedkeuring is 
enkel de waarborg overlijden en medische kosten verworven en dit alleen voor leden! 
 
Aangifte ongeval 
Elk ongeval of schadegeval dient binnen de 10 dagen aangegeven te worden. Dit kan door middel van 
een ongevalsverklaring, te bekomen via de club of uw makelaar Concordia –Gent (tel. 09/264.11.11). 


