WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL
01.

Een formulier AANGIFTE VAN ONGEVAL aanvragen bij Uw ploegafgevaardigde of op het
secretariaat.

02.

Een doktersvisite aanvragen bij één van de Loppemse dokters of Uw persoonlijke
huisdokter.

ZEER BELANGRIJK
Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande
toestemming van de verzekering ( K.B.V.B. ) vereist.
De terugbetaling wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van de vraag om toelating
uitgekeerd.
Daarom moet deze behandeling + aantal beurten op het medisch getuigschrift vermeld
worden onder punt 7 door de dokter.
Indien de kinesitherapeutische behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt
voorgeschreven, moet ons onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift worden bezorgd.
Dit voorschrift wordt dan door het secretariaat van K SV Loppem aan de K.B.V.B. bezorgd.
Zijn er bijkomende kiné behandelingen nodig : altijd vooraf aanvragen via doktersattest : dit
doktersbriefje binnenbrengen op het secretariaat die dan de bijkomende behandelingen
aanvraagt ! Zonder aanvraag via de dokter krijg je van de K.B.V.B. niets terug.
De datum van aanvang wordt door de K.B.V.B. medegedeeld aan het secretariaat van K SV
Loppem, die dit dan mede deelt aan de speler.
Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt wanneer de sportinactiviteit minder dan 15
dagen bedraagt.
Gedurende de behandeling mag aan geen wedstrijden deelgenomen worden.

03. Bij tandletsel veroorzaakt door het voetballen moeten sedert 05.02.04 volgende
documenten meegestuurd worden met de ongevallenaangifte ( deze documenten vragen bij
het eerste bezoek aan de tandarts ! ) :
* Gedetailleerd medisch protocol met evolutie en definitieve behandeling ( rond 18 jaar ).
* Radiografie die de schade aantoont.
*Voorlopig herstelbestek.
*Vermelding andere zichtbare letsels : lippen, neus, tandvlees ….

04.

De ongeval aangifte MOET BINNEN DE 5 DAGEN na het ongeval aan het secretariaat
terug bezorgd worden, te samen met een KLEEFBRIEFJE van de mutualiteit en indien
nodig een kopie van het doktersbriefje voor eventuele kinesitherapie.

Het formulier MOET binnen de 14 werkdagen bij de K.B.V.B. zijn … één
dag te laat en … ADIEU €€€€€€ ‘tje’s.
05.

Het formulier wordt door K SV Loppem opgestuurd naar de K.B.V.B.
Na toekenning van het ongeval nummer door de K.B.V.B. ontvangt u het formulier “
Ontvangstbewijs “ door het secretariaat van K SV Loppem.

06.

Bij volledige genezing :
Bij volledige genezing moet het ontvangen formulier “ Ontvangstbewijs “ ingevuld worden
door de behandelende geneesheer en samen met de bewijsstukken van uw ziekenfonds
aan het secretariaat terug bezorgd worden.






Bewijs van terugbetaling van Uw mutualiteit ( sportongeval ).
Bewijs van betaling geneesmiddelen bij de apotheker.
Onkostennota’s waarop de mutualiteit geen tegemoetkoming geeft.
Factuur van de hospitalisatie ( geen fotokopieën ).
Attest van de kinesist, waarop alle data van de behandelingen vermeld staan.

07.

Bij het niet naleven van bovenvermelde instructies, waardoor onkosten niet
terugbetaald worden door de K.B.V.B., dit door Uw nalatigheid, zullen die eveneens niet
terugbetaald worden door K SV Loppem.
Daarom, in Uw eigen belang, rekenen wij ten zeerste op Uw medewerking.

08.

Het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald zal U door de penningmeester
bezorgd worden of worden gestort op Uw rekening.

09.

 EEN ONGEVALSAANGIFTE BLIJFT SLECHTS 2 JAAR GELDIG 
Dit wil zeggen, dat na het verstrijken van 2 jaar het dossier door de K.B.V.B. wordt
afgesloten.
Dit wil eveneens zeggen dat U geen enkele vergoeding meer zult ontvangen, noch door de
K.B.V.B., noch door K SV LOPPEM.

Bij niet naleven van bovenvermelde richtlijnen door u, kunnen wij ook niet zorgen voor een
correcte aangifte en uitbetaling. Daarom is het noodzakelijk uw persoonlijke gegevens
steeds aan ons mede te delen en wijzigingen aan adres, mutualiteit, bankrekening, …
onverwijld te melden.

Vragen, nopens bepaalde punten, waaraan U twijfelt, of indien U bijkomende inlichtingen
wenst, kunt U altijd terecht bij de secretaris.

Namens K SV Loppem
De Secretaris g.c.

Marc DE LAERE
050. 82 32 24
0486. 40 40 68

