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1. Verzekeringsmaatschappij 

 
Alle leden aangesloten bij de Vlaamse Snooker Federatie zijn verzekerd bij KBC. 

 
 

2. Wie is er verzekerd 
 
- De sportfederatie en haar clubs. 
- Het bestuur, de bestuursleden, de lesgevers, begeleiders in de uitoefening van hun 

functies. 
- Personeelsleden en aangestelden van de federatie of haar aangestelde clubs in de 

uitoefening van hun functies. 
- Ieder lid-sportbeoefenaar aangesloten bij de sportfederatie of haar aangesloten 

clubs. 
 
 

3. Wat is verzekerd 
 
Voor alle leden is de lichamelijke schade door ongeval verzekerd dwz : 
 
- Lichamelijke letsels : het betreft hier medische kosten na tussenkomst mutualiteit, 

hospitalisatie- en andere ongevallenverzekering. Opleg medische kosten kan maar 1 
keer vergoed worden maar als er grote franchise in de hospitalisatieverzekering van 
het lid zou zitten, dan betaalt KBC het verschil min een franchise van 30 €.   

- Tijdelijke arbeidsongeschiktheid : bij verlies aan beroepsinkomen wordt er , mits 
bepaalde voorwaarden , gedurende maximum 2 jaar 30 €/kalenderdag uitgekeerd. 

- Blijvende invaliditeit : afhankelijk van de graad van invaliditeit die vastgesteld wordt 

na consolidatie van de letsels en ten laatste 2 jaar na de dag van het ongeval is het 
maximum bedrag 35.000 € . 

- Overlijden : bij een overlijden door ongeval wordt er 8.500 € uitgekeerd. 
 
Voor alle bestuursleden is er ook een algemene burgelijke aansprakelijkheid afgesloten. 

    
 

4. Aangifte 

 
De aangifte dient te gebeuren binnen de 10 dagen na het ongeval. Het formulier 
“Schade aangifte lichamelijk ongeval” is beschikbaar op het secretariaat van de 
Vlaamse Snookerfederatie vzw. 
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5. Wanneer geldt de verzekering 
 
De verzekering geldt voor schadegevallen 
- Die verband houden met de volgende activiteiten als zij worden ingericht door de 

sportfederatie of door de bij haar aangesloten clubs : kampioenschappen, 

competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, 
demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen) en andere activiteiten 
(feestmaal, vergaderingen, spelen) die voor leden en niet-leden bij 
sportpromotionele acties georganiseerd worden. De medewerking van de leden aan 
de organisatie door de sportfederatie en haar aangesloten clubs van allerlei niet-
sportieve activiteiten waarbij het publiek wordt betrokken, is mee verzekerd. 

- Die voorvallen op de weg naar en van de plaats waar de verzekerde activiteiten 
plaatsvinden. Het begrip “weg” wordt geïnterpreteerd naar analogie van het begrip 

“arbeidsweg” in de wetgeving op de arbeidsongevallen. 
- Die veroorzaakt worden door de gebouwen, installaties of goederen van de federatie 

of haar aangesloten clubs, alsmede door het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de 
verzekerde activiteiten. 

 
 

6. Bijkomende inlichtingen 

 
Bijkomende inlichtingen en alle communicatie verloopt via het secretariaat van de 
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