
 

VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN  
SAMENVATTING POLIS NR. 45.132.509 

 
VLAAMSE VERENIGING VOOR GOLF VZW 

 
A. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 

Wie en wat is verzekerd? 
 
De overeenkomst waarborgt de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid 
van de verzekerden wegens aan derden toegebrachte schade ingevolge de verzekerde 
activiteiten, en dit overeenkomstig de ter zake geldende Belgische of buitenlandse 
wetgevingen of reglementeringen. 
 
Onder derden wordt verstaan: alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan de  
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw. 
 
De verzekerden zijn: 
• Vlaamse Vereniging voor Golf vzw;  
• de clubs, aangesloten bij Vlaamse Vereniging voor Golf vzw; 
• de leden en kandidaat-leden van de aangesloten clubs en hun bestuursleden. 
 
Onder verzekerde activiteiten worden o.a. verstaan: golfgerelateerde activiteiten 
waaronder competities, kampioenschappen, vriendschappelijke en andere wedstrijden, 
tornooien, trainingen, vergaderingen, uitstappen, feestelijkheden en groepsreizen (verblijf 
inbegrepen) georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Golf vzw en/of één van 
haar aangesloten clubs. 
 
De beoefening van golf is uitsluitend gewaarborgd wanneer deze plaatsvindt op een 
officieel erkend golfterrein, zowel in België als in het buitenland. 
 
Bedrag van de waarborgen: 
• lichamelijke schade:  5.000.000,- EUR per schadegeval 
• materiële schade:    625.000,- EUR per schadegeval 
 
Aangaande BA wordt geen vrijstelling per ongeval toegepast. 
 
Hierbij dient opgemerkt dat zoals in alle dergelijke verzekeringsovereenkomsten 
bepaalde schadegevallen uitgesloten zijn. 
 
De meest essentiële uitsluitingen hebben betrekking op: 
• schade veroorzaakt aan kledingstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen; 
• schade aan voertuigen veroorzaakt op een parking van een al dan niet aangesloten 

club; 
• schade veroorzaakt aan de gebouwen en hun inhoud welke men huurt of ter 

beschikking gesteld krijgt; 
• schade voortspruitend uit de uitbating van clubs (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. 

 
 
 
 
 



B. BURGERLIJKE EN STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING 
 

Bedrag van de waarborgen: 
• burgerlijke verdediging: zoals in punt A hiervoor; 
• strafrechtelijke verdediging: 12.500,- EUR per schadegeval 
 

 
C. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (uitsluitend van toepassing op leden en kandidaat-

leden) 
 

Onder lichamelijk ongeval dient te worden verstaan, een plotselinge gebeurtenis die 
lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorza(a)k(en) vreemd is (zijn) aan het 
organisme van het slachtoffer. De gevolgen van een lichamelijke inspanning, 
inzonderheid verrekkingen en spierscheuringen worden met een ongeval gelijkgesteld, 
voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling voordoen. 
 
Met ongevallen worden gelijkgesteld en zijn dus verzekerd: 
• ziekten, besmettingen en infecties welke het gevolg zijn van een ongeval; 
• verdrinking, bevriezing, zonnesteek of hydrocutie, alsook alle andere gevolgen van 

onvrijwillige onderdompeling; 
• vergiftigingen of toevallige of misdadige verstikking; 
• lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of ingevolge het redden 

van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen; 
• lichamelijke letsels als gevolg van aanslagen op of aanranding van de verzekerde; 
• letsels door de verzekerde zelf veroorzaakt bij het knippen van likdoorns of nagels; 
• razernij, tetanus of miltvuur; 
• letsels welke het gevolg zijn van een uiting eigen aan een ziekelijke toestand van 

een verzekerde. 
 
Verzekerde waarborgen en waarborgbedragen 
1. • Terugbetaling, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en 

invaliditeitsverzekering en gedurende drie jaar te rekenen vanaf de dag van  
het ongeval, van alle geneeskundige kosten opgenomen in de nomenclatuur 
van  
het RIZIV-tarief en tot 100 % van dit tarief.  Er wordt een vrijstelling van 25,- 
EUR per ongeval toegepast. 

• De tandprothesekosten worden terugbetaald tot 125,- EUR per tand met een 
maximum van 500,- EUR per slachtoffer.  Er wordt een vrijstelling van 25,- 
EUR per ongeval toegepast. 
Er wordt echter geen tussenkomst verleend voor de herstelling of vervanging 
van brillen en lenzen. 

• Terugbetaling van de vervoerkosten van het slachtoffer zoals inzake 
arbeidsongevallen. 

• Terugbetaling van de begrafeniskosten tot: 
 - voor de leden van 5 jaar of ouder:    620,- EUR 
 - voor de leden jonger dan 5 jaar             7.500,- EUR  

   
2. Bij overlijden 

Uitkering van een kapitaal van 7.500,- EUR per slachtoffer van 5 jaar of ouder. 
 

3. Bestendige invaliditeit 
Uitkering van een kapitaal berekend à rato van de graad van invaliditeit per 
slachtoffer tot en met 65 jaar: 
a) tussen 1% en 50%    15.000,- EUR 
b) tussen 51% en 100%   30.000,- EUR 
 
 
 

 



4. Tijdelijke ongeschiktheid 
Uitkering van een dagvergoeding, per slachtoffer tot en met 65 jaar, van 25,- EUR 
vanaf de dag volgend op het ongeval en tijdens de daaropvolgende 2 jaren. 
Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en geen 
uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot 
beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen. 

 
D. WAAR EN WANNEER IS DE VERZEKERING VAN TOEPASSING? 

De verzekering is overal ter wereld van toepassing. 
De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” is verleend tijdens de verzekerde 
activiteiten.  
De waarborg “lichamelijke ongevallen” is van toepassing tijdens de verzekerde 
activiteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis naar de plaats van het sportgebeuren 
en terug. 
 

E. WIE IS GEDEKT EN VANAF WANNEER? 
 

 Leden:  
De leden zijn slechts verzekerd vanaf het ogenblik dat zij zijn ingeschreven in het 
ledenregister van de clubs van de Vlaamse Vereniging voor Golf vzw. 

 
 Kandidaat-leden:  
 Kandidaat-leden zijn golfers die in hun eerste maand zijn naar aanloop van de stagiaire-

kaart. 
 

Greenfee-speler: 
De toevallige speler die een greenfee betaald en de toegelaten speler die onder zoezicht 
staan van dirigenten aangeduid door de verzekeringsnemer of een aangesloten club 

 
 Ter info herinnert de VVG hier ook artikel 7 van haar Reglement van Inwendige Orde 

weer: Iedere persoon die golf wenst te spelen op een terrein van een effectief lid moet 
geldig verzekerd zijn en houder zijn van een federale kaart. Ingeval van een ongeval en 
bij gebrek aan verzekering van de verantwoordelijke dader, zal de club die de speler zou 
toegelaten hebben zijn infrastructuur te gebruiken, verantwoordelijk zijn voor de 
veroorzaakte schade. 

 
 
F. WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL? 
 
Hoe doet u aangifte vanaf 1/1/2006? 
 
1. De aangifte kan enkel gebeuren met het bijgevoegde Ongevallenformulier van 

Ethias door de homeclub. Geen enkel ander formulier komt in aanmerking.   
Er zijn 2 mogelijkheden:  

 
a. Het ongeval gebeurt op de homeclub van het slachtoffer:   

De homeclub van het slachtoffer vult een ‘Aangifteformulier Ongevallen 
Ethias’ in en stuurt dit door aan Herberigs Verzekeringen. Het formulier 
wordt ondertekend door de betrokken speler(s) (wanneer hij/zij in staat is) 
en door de bevoegde persoon van de club. Onnodige aangiften dienen te 
worden vermeden door de club, er is ook streng toezicht op mogelijke 
fraude-aangiftes. Alleen aangifteformulieren ondertekend door de 
bevoegde persoon én met de stempel van de homeclub zullen 
geaccepteerd worden.  

 
b. Het ongeval doet zich voor op een club waar het slachtoffer geen lid is:

  
De club waar deze speler te gast is vult een Vaststelling (met het Golf 



Accident Form for Greenfee Players) in en de bevoegde persoon van de 
ontvangende club dient dit te ondertekenen. Het slachtoffer dient daarna 
deze Vaststelling door te geven aan zijn homeclub alwaar men het 
‘Aangifteformulier Ongevallen Ethias’ invult. De formulieren 
(vaststelling+aangifte) worden ondertekend door de bevoegde persoon 
van de homeclub en doorgestuurd aan Herberigs verzekeringen. 
Onnodige aangiften dienen te worden vermeden door de club, er is ook 
streng toezicht op mogelijke fraude-aangiftes. Alleen aangifteformulieren 
ondertekend door de bevoegde persoon én met de stempel van de 
homeclub zullen geaccepteerd worden. 

 
2. De aangifte van een ongeval moet binnen de kortste termijn volledig 

doorgestuurd worden aan de consultant van de VVG nl.  HERBERIGS 
Verzekeringen – Wijngaardstraat 5 – 9700 OUDENAARDE – Fax. 055/31 00 80- 
tel 055/ 31 02 83 of mail greet@herberigs.be 

3. De club ontvangt een ontvangstbewijs met dossiernummer vanuit Herberigs 
zodat ook de club het dossier kan opvolgen.    

4. Van zodra Ethias in het bezit is van het aangifteformulier, ontvangt het slachtoffer 
een ontvangstmelding waarin de verleende tussenkomsten worden meegedeeld. 

5. Het slachtoffer moet op zijn beurt het door hem/haar effectief geleden verlies 
aantonen. 

6. Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen. 
 

Het slachtoffer is verplicht ongevalaangifte te doen aan elke verzekeringsmaatschappij 
(o.m. familiale, hospitalisatie,….) welke mogelijk in aanmerking komt om 
schadevergoeding te bekomen of te verlenen, door wie dergelijke overeenkomst ook 
moge zijn onderschreven.  
 

G. WAAR KAN U BIJKOMENDE INFORMATIE BEKOMEN? 
 

HERBERIGS Verzekeringen – dienst schades tel 055/ 31 02 83 of mail 
greet@herberigs.be 
 

❖           ❖           ❖           ❖  
 

Deze tekst heeft een zuiver informatief karakter en tracht enkel een overzicht te geven van de 
bepalingen die vermeld staan in de collectieve verzekeringsovereenkomst tussen de 
collectieve verzekeringsnemer en Ethias In geval van welke betwisting ook, zullen enkel de 
voorwaarden van de ondertekende verzekeringsovereenkomst geldig zijn, die uiteraard ter 
inzage ligt bij de collectieve verzekeringsnemer en bij de clubs. 
  
 


