
 
 

 

Sportverzekering nv ARENA 

Van zodra een club aansluit bij de zwemfed en de ledenlijst in Assist in orde is, zijn alle leden verzekerd door onze 
polis. De polis is conform de opgelegde decreten van Sport Vlaanderen en de vrijwilligerswetgeving. 

Elk lid is verzekerd voor het beoefenen van zwemmen, waterpolo, artistiek zwemmen en schoonspringen en 
voor activiteiten met het oog op de instandhouding van de conditie (bosloop, jogging, wandelen en fitness) en 
dit in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland. 

Leden Niet-leden 

L.O. 1.102.170 / A + H 
B.A. 1.102.171 / A 
R.B 1.102.171 / 1 

L.O. 1.102.170 / B 
B.A. 1.102.171 / B 

Lichamelijke ongevallen (L.O. 1.102.170) 

Voor wie? 

• Alle aangesloten leden van de club = leden doorgegeven via Assist en voor wie lidgeld betaald is 
• Niet-leden deelnemers aan een sportpromotionele activiteit (bv. opendeurdag, initiatielessen...) 

Wat? 

• Lichamelijke ongevallen  

Wanneer? 

• Sporten in federaal- of clubverband, zowel in binnen- en buitenland 
• Verplaatsingen van en naar een clubactiviteit 
• Niet-sportactiviteit van de club voor leden (clubuitstap pretpark, wafelverkoop...) 

Waarborgen? 

• Alle door het RIZIV erkende prestaties - na tussenkomst van de mutualiteit - gedurende max. 2 jaar 150% 
• Overlijden (begrafeniskosten inbegrepen) € 8.500 
• Blijvende invaliditeit (tot 65 jaar) € 35.000 (naar rato graad invaliditeit) 
• Tijdelijke ongeschiktheid € 30 / dag 
• Tandprothesekosten € 600 / ongeval - € 150 / tand 
• Vervoerskosten: zoals bij arbeidsongevallenverzekering 

Vrijwillige helpers niet-leden dienen afzonderlijk verzekerd te worden. 

Uitbreiding hartfalen (L.O. 1.102.170 / H) 

Enkel voor de aangesloten leden, dus NIET van toepassing voor niet-leden en/of vrijwilligers. 



 
 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A. 1.102.171) 

Voor wie? 

• De club 
• Alle aangesloten leden van de club = leden doorgegeven via Assist en voor wie lidgeld betaald is 
• Niet-leden deelnemers aan een sportpromotionele activiteit (bv. opendeurdag, initiatielessen...) 
• De vrijwilligers niet-leden 

Wat? 

• Lichamelijke schade 
• Stoffelijke schade 

Waarborgen? 

• Lichamelijke schade  
o € 2.500.000 / slachtoffer 
o € 5.000.000 / schadegeval 

• Stoffelijke schade 
o € 620.000 

De organisatie van andere en niet-sportactiviteiten dienen afzonderlijk verzekerd te worden. 

Rechtsbijstand (R.B. 1.102.171) 

Voor wie? 

• De club 
• Alle aangesloten leden van de club = leden doorgegeven via Assist en voor wie lidgeld betaald is 
• Niet-leden deelnemers aan een sportpromotionele activiteit (bv. opendeurdag, initiatielessen...) 
• De vrijwilligers niet-leden 

Wat? 

• Burgerlijke verdediging 
• Strafrechtelijke verdediging 

Waarborgen? 

• Burgerlijke verdediging (zie waarborgen B.A.) 
• Strafrechtelijke verdediging € 12.400 / schadegeval 

Facultatieve verzekeringen 

• Comfort opties 
o B.A. Uitbating kantine/voedselvergiftiging 
o B.A. Organisatie niet-sportactiviteiten 
o L.O. Vrijwillige helpers niet-leden 
o B.A. Schade aan in gebruik genomen lokalen en sportaccommodaties 

• Tijdelijke risico’s (sportieve en niet-sportieve evenementen door de club ingericht voor leden en niet-
leden): Verzekeringsuitbreiding voor het inrichten van sportkampen waarbij allerlei sport- en 



 
 

 

nevenactiviteiten worden beoefend, mountainbiken, clubuitstappen naar pretparken, organiseren 
eetfestijn, wafelverkoop... 

• Travel program (reizen naar het buitenland): voor stages en wedstrijden in het buitenland, waarbij een 
24/24 uur waarborg incl. repatriëring wordt aangeboden (ongevallen + ziekte) 

• B.A. Bestuurders vzw: bestuurders kunnen zich via een aparte verzekering extra waarborgen voor de 
financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld. (fouten in het 
financieel en administratief beheer van de vzw: ongewild verkeerde aangifte BTW, discussies met de 
fiscus...) Enkel voor clubs die de hoedanigheid vzw bezitten. 

• Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing 


