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Nieuwe polisvoorwaarden Voetbal Vlaanderen Recreatief Voetbal 

 

 

Beste GC’s en andere clubverantwoordelijken, 

 

 

De fusie met Voetbal Vlaanderen heeft ook op het vlak van de verzekeringspolis wijzigingen 

met zich meegebracht. 

 

Verzekering recreatief voetbal 

De informatie in dit document en de hierbij gevoegde bijlagen is uitsluitend bedoeld voor het 

recreatief seniorenvoetbal.  

 

Verzekering jeugdvoetbal of competitief seniorenvoetbal 

De spelers uit het jeugdvoetbal of competitief seniorenvoetbal zijn verzekerd via de basispolis 

van Voetbal Vlaanderen / ACFF / KBVB. De ongevalsaangifte van jeugdspelers of spelers uit 

provinciale seniorenvoetbal moet via een apart formulier gebeuren en verstuurd worden naar 

het adres op dat formulier. De clubs die actief zijn in jeugdvoetbal of competitief 

seniorenvoetbal kunnen op eenvoudig verzoek aangifteformulieren opvragen via de dienst 

verzendingen – as@footbel.com of 02-477.12.68. 

 

In bijlage vinden jullie tevens: 

1. De nieuwe polisvoorwaarden Voetbal Vlaanderen Recreatief Voetbal:  

a. de algemene voorwaarden 

b. de bijzondere voorwaarden 

2. Het nieuwe aangifteformulier voor sportongevallen Recreatief Voetbal: opgelet 

nieuwe methodiek!!! 

 

 

Nieuwe methodiek ongevalsaangifte Recreatief Voetbal 

Elk aangifteformulier voor een sportongeval zal voortaan omwille van de verstrengde Europese 

privacyreglementering rechtstreeks naar Arena moeten worden gestuurd: Arena nv, 

Nerviërslaan 85 bus 2, 1040 Brussel. Gelieve het nieuwe formulier en de nieuwe methodiek 

intern binnen de club ook aan alle ploegverantwoordelijken, trainers en andere 

verantwoordelijken van de seniorenploegen te bezorgen. 

 

 

Veranderde bijzondere voorwaarden Recreatief Voetbal 

De basis van de bijzondere voorwaarden wordt gevormd door de vroegere polis van Voetbal 

Vlaanderen (ex-VFV). Dit impliceert hogere dekkingen bij: 

- Overlijden 

- Blijvende invaliditeit 

- Kosten voor implantatiematerialen 

- Hospitalisatiekosten 

- Een lagere vrijstelling bij een sportongeval van € 11,10 per ongeval (i.t.t. € 25,00 in de 

vroegere polis). 

  

mailto:as@footbel.com


 

ALAIN AFFLELOU  AMBIORIX  ARENA  BASIC FIT  BRUSSELS AIRLINES  CARLO & FILS  CROKY  EASI  HET LAATSTE NIEUWS  
HERBALIFE  HÖRMANN  IJSBOERKE  KONICA MINOLTA  LE SOIR  MARS BELGIUM  MATRIX  McDONALD’S  METRO  NAQI  

ROMBOUTS  SAMSUNG  SERIS SECURITY  SPORT/VOETBAL/FOOT MAGAZINE  SUD PRESSE 
 

Er zijn echter bijkomende basiswaarborgen onderschreven voor Recreatief Voetbal. Dit om de 

extra waarborgen die vroeger in de polis van beide recreatieve ex-federaties zaten ook mee te 

nemen in deze polis, opgesomd:  

- medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV worden gewaarborgd 

tot 100% van het tarief na tussenkomst van de mutualiteit. 

- Apotheekkosten en kosten van gipsen/verbanden en medische verstrekkingen dewelke 

door een geneesheer zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur 

van het RIZIV worden gewaarborgd tot maximum € 620,00 per ongeval) 

- De kosten voor het vervoer van het slachtoffer worden ten laste genomen, voor zover 

dit vervoer noodzakelijk is voor de verzorging en het geschiedt met een vervoermiddel 

dat is aangepast aan de ernst en de aard van de letsels. Deze kosten worden vergoed 

op dezelfde wijze als die in verband met de arbeidsongevallen. 

- Begrafeniskosten worden verzekerd tot beloop van maximum € 620,00. 

 

 

Premies basiswaarborgen 

 veldvoetbal futsal 

Leeftijd Basis-

waarborgen 

Bijkomende 

basis- 

waarborgen 

Hartfalen Totaal Basis-

waarborgen 

Bijkomende 

basis- 

waarborgen 

Hartfalen Totaal 

Jonger dan 

10 jaar 

€ 3,60 € 0,15 € 0,30 € 4,05 € 3,60 € 0,15 € 0,30 € 4,05 

Van 10 tot 

16 jaar 

€ 5,10 € 0,25 € 0,30 € 5,65 € 5,10 € 0,25 € 0,30 € 5,65 

Van 16 tot 

35 jaar 

€ 10,70 € 0,50 € 0,30 € 11,50 € 5,10 € 0,25 € 0,30 € 5,65 

Ouder dan 

35 jaar 

€ 10,70 € 0,25 € 0,30 € 11,25 € 5,10 € 0,25 € 0,30 € 5,65 

 

 

 

Opties:  

Volgende opties kunnen onderschreven worden door de clubs: 

- Optie 1 (vroegere optie ex-KBLVB) 

o Dagvergoeding van € 3,75 vanaf de 31ste dag volgend op het ongeval en tijdens 

de daaropvolgende 75 weken 

- Optie 2 (vroegere optie ex-KVV)  

o Dagvergoeding van € 5,60 vanaf de 31ste dag volgend op het ongeval en tijdens 

de daaropvolgende 75 weken 

- Optie 3 (vroegere optie ex-KVV) 

o Dagvergoeding van € 11,20 vanaf de 31ste dag volgend op het ongeval en 

tijdens de daaropvolgende 75 weken 

- Optie 4 (vroegere optie ex-KVV) 

o Afkoop vrijstelling van €11,10 van toepassing op de behandelingskosten 
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Comfortopties: facultatief door de clubs te onderschrijven (verdere uitleg in bijlage bijzondere 

voorwaarden blz. 5): 

- LO vrijwillige helpers niet-leden, beter bekend als de vrijwilligerspolis lichamelijke 

ongevallen. Bij ex-KVV was dit vroeger verplicht te onderschrijven, nu is dit vrijblijvend. 

- BA Uitbating kantine (voedselvergiftiging) 

- Objectieve aansprakelijkheid (brand- en ontploffing kantine) 

- Schade aan ingebruikgenomen lokalen en accommodaties 

 

 

Via volgende link kunnen jullie de gewenste polisopties onderschrijven (enkel in te vullen 

voor de recreatieve seniorenploegen): https://goo.gl/5HiFkp.   

 

Gelieve het formulier voor 15 september 2018 in te vullen indien jullie extra opties willen 

onderschrijven. 

 

 

Premies aanvullende opties: 

Taksen en kosten inbegrepen 

Deze premies worden rechtstreeks met Arena 

geregeld 

VELDVOETBAL FUTSAL 

OPTIE 1 - dagvergoeding € 3,75 € 60,00 € 30,00 

OPTIE 2 - dagvergoeding € 5,60 € 95,00 € 50,00 

OPTIE 3 - dagvergoeding € 11,20 € 190,00 € 95,00 

OPTIE 4 – afkoop vrijstelling € 10,90 per ongeval € 45,00 € 35,00 

 

 

Premies comfortopties 

Taksen en kosten inbegrepen 

Deze premies worden rechtstreeks met Arena geregeld 

VELDVOETBAL 

FUTSAL 

LO (Lichamelijke Ongevallen) vrijwillige helpers niet-leden) € 15,00 

BA Uitbating kantine (voedselvergiftiging) € 25,00 

Objectieve aansprakelijkheid (brand- en ontploffing) € 85,00 

Schade aan ingebruikgenomen lokalen en accommodaties 

(vrijstelling € 125 per ongeval) 
€ 115,00 

 

Schade aan ingebruikgenomen lokalen en accommodaties 

(vrijstelling € 250 per ongeval) 

€ 85,00 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 
 

 

  
Jeroen Van Dyck 

Coördinator Recreatief Voetbal 

https://goo.gl/5HiFkp

