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B I J V O E G S E L

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POLIS NR : 45.132.509 CLIENT : 651961
BIJVOEGSEL : 009
│
│ BEHEER. : 2154-P11640
INSPECTEUR : F9
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ethias neemt en geeft akte van de wijzigingen aangebracht door dit
bijvoegsel dat aan de bovenvermelde oorspronkelijke polis gehecht
zal blijven om één en hetzelfde contract te vormen en ermede de
wederzijdse rechten van de partijen te regelen

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VERZEKERINGSNEMER

GOLF VLAANDEREN VZW

Leuvensesteenweg, 643/3
1930
ZAVENTEM

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VERZEKERD RISICO

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen - golfsport

Verklaring : zie "Doel van het bijvoegsel"
VERVALDAG

01 januari

AANVANGSDATUM

01 januari 2022

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Opgemaakt in drievoud te Hasselt op 22 februari 2022.
Voor Ethias

De verzekeringsnemer

Prins-Bisschopssingel 73
B-3500 HASSELT
info.verzekering@ethias.be
45.132.509/009/AV 2152-514-05/00

DOEL VAN HET BIJVOEGSEL
Doel: samenvoegen van alle bijvoegsels
Dit bijvoegsel is ter vervanging van alle voorgaande bijvoegsels.

VERLEENDE WAARBORGEN EN WAARBORGBEDRAGEN
Verleende waarborgen

Verzekerde bedragen

Afdeling A - Burgerlijke aansprakelijkheid
- lichamelijke schade (per schadegeval)
- materiële schade (per schadegeval)

5.000.000,00 EUR
625.000,00 EUR

Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke
verdediging
- burgerlijke verdediging
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)

zoals in Afdeling A
12.500,00 EUR

Afdeling C - Lichamelijke ongevallen

- aan de leden (uitgezonderd de bestuursleden en de vrijwilligers van
de verzekeringsnemer):
- behandelings- en begrafeniskosten
- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen
medische kosten tot

200% van het tarief
vrijstelling van 25,- EUR
per ongeval
- niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen
medische kosten tot
625,00 EUR per ongeval
vrijstelling van 25,- EUR
per ongeval
- tandprothese
- maximum per ongeval
- maximum per tand
- vrijstelling per ongeval
- vervoerkosten van het slachtoffer
- begrafeniskosten tot :
- voor de leden van 5 jaar of ouder
- voor de leden jonger dan 5 jaar

600,00 EUR
150,00 EUR
25,00 EUR
zoals inzake
arbeidsongevallen
620,00 EUR
9.000,00 EUR
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- vaste vergoedingen
- in geval van overlijden :
- per slachtoffer van 5 jaar of ouder
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar

9.000,00 EUR
nihil

- in geval van bestendige invaliditeit :
- per slachtoffer tot en met 65 jaar
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar

35.000,00 EUR
nihil

- in geval van tijdelijke ongeschiktheid
(gedurende twee jaren te rekenen vanaf de
dag na het ongeval voor zover werkelijk
verlies van inkomen en geen uitkering
voor arbeidsongeschiktheid krachtens de
wet op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering en tot beloop
van dit verlies zonder de verzekerde
som te overtreffen)
- per slachtoffer tot en met 65 jaar
- per slachtoffer ouder dan 65 jaar

30,00 EUR per dag
nihil

- aan de bestuursleden en vrijwilligers van de verzekeringsnemer
(geenszins van de aangesloten clubs):
- behandelings- en begrafeniskosten
- in de nomenclatuur vna het RIZIV opgenomen
medische kosten tot

200% van het tarief
vrijstelling van 25,- EUR
per ongeval

- niet in de nomenclatuur vna het RIZIV opgenomen
medische kosten tot
5.000,00 EUR per ongeval
vrijstelling van 25,- EUR
per ongeval
- tandprothese
- maximum per ongeval
600,00 EUR
- maximum per tand
150,00 EUR
- vrijstelling per ongeval
25,00 EUR
- vervoerkosten van het slachtoffer

- begrafeniskosten tot

zoals inzake
arbeidsongevallen
620,00 EUR
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- vaste vergoedingen
- in geval van overlijden

50.000,00 EUR

- in geval van bestendige invaliditeit
- in geval van tijdelijke ongeschiktheid
(gedurende twee jaren te rekenen vanaf de
dag na het ongeval voor zover werkelijk
verlies van inkomen en geen uitkering
voor arbeidsongeschiktheid krachtens de
wet op de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering en tot beloop
van dit verlies zonder de verzekerde
som te overtreffen)

100.000,00 EUR

100,00 EUR per dag

VERZEKERDEN
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in artikel 1 der algemene voorwaarden
is de waarborg van Afdelingen A en B van toepassing op:
- de verzekerden vermeld in artikel 1 der algemene voorwaarden;
- de toevallige spelers die een green fee betalen en de toegelaten
spelers, gedurende de periode dat zij zich onder het gezag bevinden
van de door de verzekeringsnemer aangeduide dirigenten of van de bij hen
aangesloten clubs;
- de kandidaat-leden van de verzekeringsnemer die nog niet zijn
aangesloten, maar waarvan de inschrijving lopende is.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de personen vermeld in
littera 2, 3 en 4 van artikel 1 der algemene voorwaarden lid dienen te
zijn van de verzekeringsnemer.
De waarborg van Afdeling C is verworven aan:
- de leden van de verzekeringsnemer;
- de toevallige spelers die een green fee betalen en de toegelaten
spelers, gedurende de periode dat zij zich onder het gezag bevinden
van de door de verzekeringsnemer aangeduide dirigenten of van de bij hen
aangesloten clubs;
- de kandidaat-leden van de verzekeringsnemer die nog niet zijn
aangesloten, maar waarvan de inschrijving lopende is.
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING - INVORDERINGSKOSTEN
Doel en omvang

──────────────
Ethias waarborgt, tot 12.500,00 EUR per schadegeval, de betaling van
alle honoraria en kosten voor onderzoeken, expertisen, advocaat en
procedure om vergoeding te verkrijgen van de door :
- de verzekeringsnemer, zijn aangesloten clubs en leden;
- de toevallige spelers die een green fee betalen en de toegelaten
spelers, gedurende de periode dat zij zich onder het gezag bevinden
van de door de verzekeringsnemer aangeduide dirigenten of van de bij hen
aangesloten clubs;
- de kandidaat-leden van de verzekeringsnemer die nog niet zijn
aangesloten, maar waarvan de inschrijving lopende is,
tijdens de verzekerde activiteiten, geleden nadelen die mogelijk tot
schadeloosstelling, tot teruggave van bezittingen of tot elke vorm
van herstelling door een, buiten overeenkomst, burgerlijk aansprakelijk
gestelde persoon zouden kunnen leiden.
Er wordt geen terugvordering uitgevoerd :
- tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval verzekerd is
door de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" van onderhavige
verzekeringsovereenkomst;
- inzake materiële schade waarvan het bedrag lager is dan 123,95 EUR.
De verzekerde heeft de vrije keuze van advocaat, van expert of van iedere
andere persoon die de vereiste beroepskwalificaties heeft krachtens de op
de procedure toepasselijke wet.
Ethias neemt, na voorlegging van de stavingsstukken, eveneens de
terugbetaling van de reiskosten en de verblijfkosten ten laste wanneer
een verzekerde wettig bevolen wordt voor een buitenlandse rechtsmacht
te verschijnen.
Uitsluitingen

─────────────
Zijn niet gedekt :
* de terugvorderingen m.b.t. het gebruik door de verzekerden van
motorrijtuigen die onder toepassing vallen van de wet op de verplichte
motorrijtuigenverzekering alsmede m.b.t. het gebruik van voor het
publiek toegankelijke spoorrijtuigen ;
* de schade voortspruitend uit de toepassing of interpretatie van
reglementeringen betreffende selectie of transfers ;
* de terugvorderingen voortspruitend uit mijnverzakkingen :
* de terugvorderingen met betrekking tot feiten van oorlog of opstand ;
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* de terugvorderingen voortvloeiend uit het gebruik van springstoffen of
kernenergie ;
* de geschillen met betrekking tot huurgelden en tot om het even welke
huurlasten van de door de verzekeringsnemer of zijn aangesloten clubs
in huur gegeven goederen ;
* de invorderingen van belastingen, taksen, rechten van om het even welke
aard ;
* de invorderingen van dwangsommen, vertragingsvergoedingen en andere
strafbepalingen ;
* de eisen ingesteld tegen een medecontractant van de verzekeringsnemer of
van zijn aangesloten clubs en steunend op de niet, onvolledige of
laattijdige uitvoering van een contract, behalve indien de
aansprakelijkheid, gevorderd op contractuele basis, toch ten laste zou
zijn van de medecontractant bij afwezigheid van elk contract.
Beheer van het schadegeval

──────────────────────────
Het regelingskantoor E.S.V. Legibel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel, is
belast met het beheer en de schaderegelingen, onderhandelingen en
minnelijke schikkingen op zich.
Indien tot een gerechtelijke procedure dient overgegaan te worden, moet
Ethias over het gevolg van de procedure ingelicht worden.
Bij ontstentenis verliest de verzekerde het recht op de waarborg in de
mate dat Ethias een nadeel onderging.
Objectiviteitsclausule

──────────────────────
Ethias behoudt zich het recht voor haar medewerking te weigeren of haar
tussenkomst te onderbreken wanneer :
* zij de stelling van een verzekerde onhoudbaar of het geding nutteloos
acht ;
* zij oordeelt dat een voorstel tot dading van de derde billijk en
voldoende is ;
* volgens haar een verhaal tegen een gerechtelijke beslissing geen ernstige
kansen op slagen biedt ;
* uit de inlichtingen die zij ingewonnen heeft, blijkt dat de als
aansprakelijk beschouwde derde onvermogend is.
Indien nochtans een verzekerde de mening van Ethias niet deelt, heeft
hij het recht, ter staving van zijn stelling, een schriftelijk en
gemotiveerd advies van een advocaat naar keuze over te leggen,
onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van een gerechtelijke
procedure.
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Indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, verleent
Ethias ongeacht de afloop van de procedure, haar waarborg en draagt alle
kosten en honoraria van voornoemde raadpleging.
Indien de advocaat daarentegen de stelling van Ethias bevestigt, betaalt
deze laatste 50 % van de kosten en honoraria voor het voornoemde advies
en beëindigt haar optreden.
Wanneer de verzekerde, ondanks het negatief advies van zijn advocaat,
een rechtsvordering instelt en een beter resultaat behaalt dan hetgeen
hij zou verkregen hebben indien hij het standpunt van Ethias zou aanvaard
hebben, verleent deze laatste haar waarborg en neemt de rest van de
kosten en honoraria van voornoemd advies ten laste.
Pluraliteit van belangen

────────────────────────
Wanneer naar aanleiding van eenzelfde schadegeval, meerdere verzekerden
aanspraak maken op een tussenkomst van deze waarborg, wordt het gewaarborgd
bedrag tussen hen proportioneel verdeeld tot beloop van de respectievelijke
belangen.

NADERE BEPALING BETREFFENDE
HET VERZEKERDE RISICO
Er wordt nader bepaald dat de beoefening van golf uitsluitend gewaarborgd
is wanneer deze plaatsvindt op een door de verzekeringsnemer erkend
terrein, zowel in België als in het buitenland.

NADERE BEPALINGEN BETREFFENDE
DE WAARBORG BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. De onbekende die door het feit van het golfspel schade veroorzaakt,
wordt geacht een verzekerde te zijn.
2. Aanvullend op artikel 3 der algemene voorwaarden, is eveneens
uitgesloten:
- de schade aan voertuigen veroorzaakt op een parking van een al dan
niet aangesloten club;
- de schade voortspruitend uit de uitbating van clubs aangesloten bij
de verzekeringsnemer (zoals de uitbating van een sportwinkel of een
clubhouse, het onderhoud van installaties,...). Het behoort toe aan
de clubs, voor dit risico, een verzekering "burgerlijke
aansprakelijkheid - uitbating" af te sluiten.
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- asbest, terrorisme en e-risk:
- alle beschadigingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit
uit asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk
ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm;
- de schade voortspruitend uit oorlogen (met inbegrip van
burgeroorlogen), stakingen, lock-out, oproer, daden van terrorisme
of sabotage, elke gewelddaad met collectieve inslag, al dan niet
gepaard gaande met verzet tegen de overheid;
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verzekerden
bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de uitgesloten
gebeurtenissen en de schade.
- de beschadiging, de vernietiging, het verlies, de verdwijning,
de diefstal van informatiedragers van elektronische apparatuur
met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke
schade die hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging, deze
vernietiging, dit verlies, deze verdwijning of deze diefstal
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is
van het elektronische verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige
systemen, de verspreiding van een virus of de inbraak in deze
systemen.
Blijft evenwel verzekerd, de andere reeds door deze polis gedekte
lichamelijke en/of materiële schade die hieruit rechtstreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan het gevolg is.
BIJZONDERE BEPALINGEN
1. In afwijking van littera h) van artikel 3 der algemene voorwaarden
van deze polis waarborgt deze polis tot 12.500,00 EUR per schadegeval
eveneens de contractuele aansprakelijkheid welke ten laste zou
vallen van de verzekeringsnemer uit hoofde van schade veroorzaakt door
een ongeval:
- aan de in gebruik genomen lokalen met het oog op het beoefenen van
een verzekerde sportactiviteit;
- aan het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard welke zich
bevinden in voornoemde lokalen en door de eigenaar of uitbater ter
beschikking gesteld worden van de verzekeringsnemer.
Per schadegeval wordt er een vrijstelling van 125,00 EUR toegepast.
De schade voortvloeiend uit water, brand of ontploffing is uitgesloten. Deze risico's moeten het voorwerp uitmaken van een brandverzekering.
2. De laatste alinea van artikel 3, b) van de algemene voorwaarden van
deze polis is afgeschaft en vervangen door hetgeen hierna
volgt.
Nochtans blijft, tot 10% van het waarborgbedrag voorzien inzake
materiële schade, de waarborg verworven voor schade veroorzaakt door
brand, ontploffing, rook en water gedurende een tijdelijke of toevallig verblijf in een gebouw (of gedeelten hiervan) dat gratis ter
beschikking wordt gesteld van de verzekeringsnemer of zijn aangesloten
clubs, alsook in hotels of gelijkaardige logementhuizen.
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Deze uitbreiding geldt uitsluitend voor zover:
- de gebouwen (of gedeelten ervan) in gebruik genomen worden ten behoeve
van de door onderhavige polis gewaarborgde activiteiten;
- de brandpolis van de eigenaar/verhuurder geen afstand van verhaal
voorziet ten voordele van de verzekeringsnemer of zijn aangesloten
clubs.
Er wordt voor zover nodig afgeweken van eventuele tegenstrijdige
bepalingen in littera h) hierna.
3. Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder
toepassing van de wet van 3 juli 2005 valt, is, in afwijking van eventuele tegenstrijdige bepalingen opgenomen in polis nr. 45.132.509, de
verzekeringsnemer gewaarborgd conform de voorwaarden bepaald in het
Koninklijk Besluit van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006).
De uitsluitingen opgenomen in artkel 5 van dit Koninklijk Besluit zijn
integraal van toepassing.

VERENIGINGSWERK
Deze polis is eveneens van toepassing op het VERENIGINGSWERK ingericht door
de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs ten behoeve van de
verzekerde activiteiten.
Verenigingswerk (Wet van 18 juli 2018) wordt verzekerd als volgt:
* Burgerlijke aansprakelijkheid
Zo een binnen de verzekerde activiteiten gewaarborgd schadegeval onder
toepassing van de Wet van 18 juli 2018 valt, is de burgerlijke
aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer en de aangesloten clubs
als inrichter van verenigingswerk gewaarborgd conform de waarborgen
en de voorwaarden van de Afdelingen A en B van deze polis.
Genieten eveneens de waarborgen van de Afdelingen A en B van deze polis:
de leden die in opdracht van de verzekeringsnemer en/of aangesloten club
verenigingswerk verrichten ten behoeve van een verzekerde activiteit.
* Lichamelijke ongevallen en ziekten opgelopen als gevolg van het
verenigingswerk
De waarborgen van afdeling C - Lichamelijke ongevallen zijn eveneens
van toepassing op de leden die in opdracht van de verzekeringsnemer
en/of een aangesloten club verenigingswerk verrichten ten behoeve van
een verzekerde activiteit.
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PREMIE
Deze verzekering wordt afgesloten tegen betaling van een jaarpremie,
te verhogen met taksen indien de verzekeringsnemer eraan onderworpen
is, berekend in functie van:
- een ondeelbare premie van 1,18 EUR per lid, samengesteld als volgt:
- voor de waarborg van Afdelingen A en B:
0,50 EUR
- voor de waarborg "rechtsbijstand":
0,04 EUR
- voor de waarborg van Afdeling C:
0,64 EUR
- voor de vrijwilligers en bestuursleden van de verzekeringsnemer:
een forfaitaire jaarpremie van 1.050,00 EUR.
Bij de berekening van deze forfaitaire premie werd er rekening
gehouden met de verklaring van de verzekeringsnemer dat hij in het
totaal 30 vrijwilligers en bestuursleden telt die gemiddeld een 10-tal
prestaties per jaar leveren.
Mocht zich in voormelde toestand een wijziging voordoen, verbindt de
verzekeringsnemer zich ertoe Ethias hiervan in kennis te stellen en
de eventueel hieraan verbonden premiewijziging te aanvaarden.
- de totale jaarpremie mag niet minder dan 10.000,00 EUR bedragen,
samengesteld als volgt:
- voor de waarborg van Afdelingen A en B:
5.000,00 EUR
- voor de waarborg van Afdeling C:
5.000,00 EUR
PROVISIONELE PREMIE
Ieder verzekeringsjaar betaalt de verzekeringsnemer aan Ethias
maatschappij een voorlopige jaarpremie, te verhogen met lasten, van
54.919,91 EUR.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Ethias de verzekeringsnemer
verzoeken tot verrekening van de premie op grond van het juiste aantal
leden dat hij in het voorbije verzekeringsjaar telde en dat hij zich
verbindt aan Ethias mee te delen.

