Verzekeringen
kwb en FALOS-SPORT+

Urbain Britsierslaan 5 – 1030 Brussel
Tel. 02/246.52.52
info@kwb.be
www.kwb.be

KWB-LEDENVERZEKERING
05
06
10
12
16

Hoe een verzekering voor een kwb-activiteit afsluiten?
Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Waarborg rechtsbijstand
Waarborg lichamelijke ongevallen
Tarieven éénmalige kwb-activiteiten
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zich meebrengen. Niets nieuws onder de zon. Activiteiten brengen bepaalde ‘
onzekerheden’ met zich mee; voor zowel deelnemer als organisator.
Daarom stelt elk lid of bestuurslid zich wel eens de vraag of hun handelen binnen
de kwb geen ‘onzekerheden‘ inhoudt. In welke mate kan een verzekering
narigheden verhelpen?
Een verzekering is bij de organisatie van activiteiten geen overbodige luxe.
Je kan nagenoeg alles verzekeren maar daar staat een premie tegenover.
Kwb heeft de keuze gemaakt een verzekeringspolis aan te bieden die heel wat
risico’s tegen een betaalbare premie dekt. Reeds meer dan 35 jaar ervaring met
vragen van kwb-afdelingen hebben de huidige verzekering vorm gegeven.
De overheid heeft bovendien een aantal voorwaarden opgelegd waaraan
vrijwilligersverzekeringen en sportverzekeringen moeten voldoen. Onze polissen
voldoen aan al deze minimumvoorwaarden en bieden zelfs extra waarborgen.
Maar een verzekering staat niet op zich. Daarnaast is er ook de eigen verantwoordelijkheid van een persoon voor zijn of haar daden. Ook binnen verzekeringen
wordt er vanuit gegaan dat je als een goeie huisvader het mogelijke gedaan hebt
om een ongeval te voorkomen.
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In deze brochure vind je de nodige nuttige informatie over de verzekeringen en
proberen we op een bevattelijke manier alles toe te lichten. We lichten de principes van de verzekeringen toe, de waarborgen en de tarieven. Bij specifieke vragen
kun je steeds op het algemeen secretariaat van kwb terecht (02/246.52.52).
De polis zelf is pure ‘verzekeringstaal’, maar in deze brochure geven we de belangrijkste zaken mee die je moet weten over de verzekering. Hier en daar moeten
we ons zelf houden aan de specifieke verzekeringstaal. Soms leggen we iets in
eigen woorden uit.
De polis blijft wel de énige referentie bij het beoordelen van een ongeval.

Uitgave juni 2018.
Als er zich wijzigingen mochten voordoen na de opmaak van deze brochure
wordt een erratum op de website van kwb en FALOS-SPORT+ geplaatst.
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Deel 1: De kwb-ledenverzekering
1. Een verzekering afsluiten
Hoe een verzekering voor een kwb-activiteit afsluiten?
Sinds 1 januari 2010 zit de premie voor kwb-activiteiten inbegrepen in het lidgeld
van elk kwb-lid. De verzekering geldt voor de kwb-lidkaarthouder en zijn/haar
inwonende gezinsleden.
Op uitdrukkelijk aangekondigde wervingsactiviteiten die ingevoerd zijn in het
registratiepro-gamma KORPUS* zijn de waarborgen ook van toepassing op de
kandidaat-leden (maximaal 1 wervingsactiviteit per afdeling per jaar).
Wervingsactiviteiten zijn activiteiten waarbij het kwb-bestuur extra inspanningen
doet om deze kandidaat-leden persoonlijk aan te spreken om kwb-lid te worden.
Het gaat dus NIET om (grote) kwb-activiteiten waarbij men naar de buitenwereld
de kwb en haar imago wil profileren. Massa-activiteiten zijn dus sowieso hiervan
uitgesloten.
Voor de hiernavolgende activiteiten worden evenwel enkel de volgende personen
als verzekerde beschouwd:
• voor de ruilbeurzen en de tentoonstellingen: de personen die er actief
(als exposant of helper/medewerker) aan deelnemen. De bezoekers zijn bijgevolg
geen verzekerden.
• voor activiteiten waarvan de deelnemers niet hoofdzakelijk uit leden
van de kwb bestaan (zoals opbrengstactiviteiten) wordt de dekking beperkt
tot de personen die er actief (als helper) aan deelnemen
(maximaal 1 opbrengstactiviteit per afdeling per jaar).
• op massamanifestaties (zonder sport) enkel de deelnemende leden
en hun gezinsleden.

Hoe kan je niet-leden dan verzekeren?
De afdeling kan haar activiteiten ook verzekeren voor deelname van niet-leden.
Hiervoor moet je men een formulier ‘eenmalige kwb-activiteiten’ invullen.
De afdeling hoeft niet vooraf te betalen. Het formulier moet 3 dagen vóór de aanvang van de activiteit op het algemeen secretariaat aanwezig te zijn. De formulieren kan je downloaden op de website van kwb onder bestuursinfo. De formulieren
mogen per e-mail teruggestuurd worden naar hilde.vervaeke@kwb.be
*KORPUS: Het is belangrijk dat een afdeling alle activiteiten in Korpus inbrengt.
We hebben dit nodig (voor de subsidiërende overheid maar ook) om bij een ongevalsaangifte
na te kunnen gaan of er effectief een activiteit gepland was.
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Het bedrag wordt aangerekend via de driemaandelijkse afdelingsfactuur.
Je moet voortaan niet meer vooraf betalen.
Men geeft per activiteit het aantal deelnemers op om de premie te berekenen.
Het zijn dan ook deze deelnemersaantallen die verzekerd zijn.

2. Polisvoorwaarden
Verzekerde kwb-activiteiten zijn
Activiteiten georganiseerd op nationaal, verbondelijk en plaatselijk vlak:
- Vergaderingen, gespreksavonden en informatieavonden
- Lessen praktische school en georganiseerde bezoeken
- Uitstappen en meerdaagse reizen
- Gezinsfietstochten of gezinswandelingen
(zie omschrijving bij ‘Sport: een speciaal geval’)
- De jaarlijkse fietszoektocht
- Feestelijkheden voor kwb-leden
- Kinderactiviteiten
- Ruilbeurzen en tentoonstellingen
- Het ronddragen van het maandblad of uitnodigingen
- Eén opbrengstactiviteit per jaar: het jaarlijkse bal of het jaarlijkse eetfestijn.
Deze opsomming is beschrijvend maar niet beperkend. De niet-vermelde
activiteiten zijn evenwel verzekerd voor zover ze geen risicoverhoging betekenen
ten opzichte van de vermelde activiteiten.
Als er geen amateurtoneelgroep (= kwb-groep die jaarlijks één of meerdere toneelstukken
opvoert) bestaat in de kwb-afdeling: toneelopvoeringen en repetities.
Als er wel een amateurgroep in de afdeling bestaat, dan verzekeren zij zich best
via Open-Doek vzw, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen – tel. 03-222.40.90

Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)
Wat is BA?
Als je per ongeluk (door je eigen fout: onoplettendheid) schade berokkent aan
anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk.
Als bijvoorbeeld bij het ophangen van een vlag een ladder per ongeluk door
een raam valt, ben je daarvoor burgerlijk aansprakelijk.
Met opzet datzelfde raam breken, valt echter niet onder de burgerlijke
aansprakelijkheid.
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Voor het bestuur houdt het hier niet op. Zij kunnen ook aansprakelijk gesteld
worden voor organisatiefouten. Bijvoorbeeld: bij de afspuitinstallatie van
de mountainbikes verstopt het rioolputje en moet een gespecialiseerde firma
dit ontstoppen.
De waarborg is gericht op het vergoeden van schade die kwb, de bestuursleden
en haar aangestelden en de kwb’ers toebrengen aan derden en dit krachtens
de regels van het Burgerlijk Wetboek. Deze waarborg is automatisch verworven voor de organisatie van alle kwb-activiteiten en wordt betaald middels een
deeltje van het lidgeld.
Het gaat hier om schade die ‘anderen’ (derden) hebben geleden en waarvoor
de kwb of kwb’ers verantwoordelijk zijn. Het gaat dus om schade veroorzaakt
door een fout en waar-tussen een oorzakelijk verband aanwezig is.
Dit geldt in volgende omstandigheden:
• naar aanleiding van kwb-activiteiten
• op weg van en naar de plaats waar die activiteiten plaatsvinden (interpretatie
arbeids-ongevallen, dit wil zeggen de meest aangewezen weg en binnen een aanvaardbare tijd)
• door de gebouwen, installaties en goederen die kwb voor die activiteiten
gebruikt
Omschrijving van enkele bijzondere gevallen:
• Deze verzekering geldt niet voor stoffelijke schade ontstaan door vuur, brand,
ontplof-fing of daardoor ontstane rook, veroorzaakt door of aan een gebouw
(met zijn inhoud) waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of gebruiker is.
Daarvoor moet men zelf een brandpolis afsluiten.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor de gebouwen (met hun inhoud)
die slechts bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden (max. 90 dagen per jaar).
Hiervoor is tevens de aansprakelijkheid verzekerd voor waterschade en
glasbreuk. Het bedrag van de vergoe-ding is beperkt tot 250.000 euro per
schadegeval en per verzekeringsjaar. De franchise bedraagt 10%
met minimum van 125 euro en maximum van 500 euro.
• De schade veroorzaakt door motorrijtuigen (auto’s en dgl.) is uitgesloten uit
deze polis voor wat het risico betreft dat onder toepassing valt van de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
• Verder zijn uitgesloten: zaken die vallen onder de arbeidsongevallenwet,
opzet, feiten van grove schuld (dronkenschap, vechtpartijen...), schade die verband
houdt met kernreacties enz., aanslagen en arbeidsconflicten.
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Voeding en dranken
Voor voeding en dranken die verstrekt worden ter ondersteuning van de kwbactiviteit wordt dekking verleend in het kader van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
Milieuschade en burenhinder
• De verzekering geldt voor burenhinder (volgens Burgerlijk Wetboek).
• De verzekering geldt voor milieuschade op voorwaarde dat de schade
het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
Motorrijtuigen
Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten (daarvoor geldt de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig zelf).
• De aansprakelijkheid als gewone passagier is echter wel verzekerd.
• De aansprakelijkheid voor schade door grasmaaiers of andere motorrijtuigen met max. snelheid 15 km/u is verzekerd als die niet in het verkeer worden
gebracht.
Aansprakelijkheid privé-leven
Heeft de verzekerde zelf een persoonlijke verzekering die aansprakelijkheid
privé-leven dekt, dan moet hij bij samenloop aangifte doen bij zijn persoonlijke
verzekeraar (of eventueel po-lisnummer en identiteit van de verzekering meedelen zodat DVV
haar dekking kan handha-ven en in dat geval het schadegeval beheren).
Reddingskosten
De reddingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden gedekt: de dringende en
redelijke maatregelen die de verzekerde (als goede huisvader) uit eigen beweging
neemt, hetzij om een verzekerd schadegeval te voorkomen, hetzij om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken…
Uitsluitingen BA
Een aantal zaken worden niet door de verzekering gedekt.
We sommen de belangrijkste op:
• schade door bestuursfouten
• schade door luchtvaarttuigen, zeilboten en motorboten
• schade door rijpaarden en andere dieren dan huisdieren waarvan
de verzekerde eigenaar is
• schade tijdens de jacht alsmede wildschade
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• schade die opzettelijk wordt veroorzaakt
• schade door grove schuld o.a.
* dronkenschap en alcoholintoxicatie
* vechtpartijen
• schade die verband houdt met kernreacties, radioactiviteit,
stralingen, aanslagen, stakingen en lock-outs
De verzekerde waarborgen:
Lichamelijke schade: € 12.500.000
Stoffelijke schade: € 625.000
Al deze opgesomde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van
de index der consumptie-prijzen en zonder vrijstelling (franchise).

Toevertrouwd goed (Contractuele aansprakelijkheid)
Er is een schaderegeling voorzien voor schade waarvoor een verzekerde
aansprakelijk is en die veroorzaakt wordt:
• Aan roerende goederen die toevertrouwd zijn aan de verzekeringsnemer
of het bestuur en die door hen ter beschikking worden gesteld aan de
verzekerden in het kader van de verzekerde activiteit.
• Aan gebouwen, tenten met hun inhoud, die bij gelegenheid door de verzekeringsnemer gehuurd of gebruikt worden. De periode voor gehuurde goederen
is beperkt tot 90 dagen op jaarbasis.
Deze waarborg geldt niet voor:
• Aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.
• Schade aan toevertrouwde motorvoertuigen
(met uitzondering van gemotoriseerde rol-stoelen).
• Goederen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd om eraan te werken
en die beschadigd werden tijdens hun bewerking of manipulatie.
Het bedrag van de vergoeding is beperkt tot 25.000 euro per schadegeval met
een maxi-mum van 125.000 euro per jaar. De franchise bedraagt 125 euro.
Deze waarborgen zijn geldig voor alle aangesloten kwb-afdelingen die
de ledenbijdrage hebben betaald.
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Waarborg rechtsbijstand
Deze service hoort bij de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het kan
zijn dat iemand jou burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat jij niet akkoord
gaat. Het kan ook dat jij iemand anders burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar
dat die andere niet akkoord gaat. In zulke gevallen moet een rechter beslissen wie
gelijk heeft. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou of betaalt de door
jou gekozen advocaat.
De twee voornaamste deelwaarborgen in Rechtsbijstand zijn:
Verweer
De waarborg slaat op de strafrechtelijke verdediging van de verzekerden als
zij vervolgd worden wegens schade gedekt in de waarborg BA of wegens overtredingen van de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer als
voetganger of fietser.
Verhaal
De waarborg dekt het verdedigen van de rechten van de verzekerde om te komen tot een regeling in der minne of het bekomen van een gerechtelijke schadevergoeding.
De andere deelwaarborgen:
Onvermogen
Als de gekende aansprakelijke onvermogend wordt verklaard, na uitputting van
alle andere middelen, dan wordt een uitkering voorzien tot max. 15.000 euro.
Dit kan echter alleen bij de waarborg verhaal.
Strafrechterlijke borgstelling
Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg
verweer, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechtelijke
borgstelling wordt geëist, wordt deze als voorschot uitbetaald. Men kan dit best
vergelijken met een renteloze lening, men blijft altijd verantwoordelijk voor de
terugbetaling.
Voorschot op vergoeding
Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg burgerlijk verhaal de persoon die aansprakelijk is, geïdentificeerd is en het bedrag
gekend is, schiet de verz-keraar aan de verzekerde de schadevergoeding voor.
De verzekeraar zal dit voorschot dan achteraf invorderen bij de aansprakelijke.
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Verzekerde waarborgen:
• Verweer en verhaal
• Onvermogen
• Strafrechterlijke borgstelling
• Voorschot op vergoeding

€ 50.000
€ 15.000
€ 12.500
€ 12.500

Sport: een speciaal geval!
In principe worden alle sportactiviteiten via de FALOS-SPORT+-polis verzekerd.
Maar is een Harry Pottertocht een sportieve wandeling of een gewone
kinderactiviteit? Daarom zijn in de kwb-polis ook een aantal activiteiten met
eerder gezinskarakter opgenomen alhoewel deze sportief van aard zijn.
Volgende sportieve activiteiten vallen onder de kwb-verzekeringspolis:
Wandelen en fietsen (voor leden en inwonende gezinsleden) op volgende voorwaarden:
• Op jaarbasis zijn er maximaal drie wandelactiviteiten en maximaal drie
fietsactiviteiten.
• De afstand van de wandelactiviteit is maximaal 10 - 12 km.
• De afstand van de fietsactiviteit is maximaal 25 km.
• De activiteit staat in principe open voor de hele ledengroep.
• De activiteit heeft een gezinsgericht karakter: in principe kunnen zowel jong
als oud (van 7 tot 77 jaar) deelnemen (= deze fysische inspanning leveren) en zijn
er noch specifieke fysische, noch materiële vereisten
(bijvoorbeeld MTB of fiets met krom stuur).
• De activiteit kan in principe doorgaan binnen een tijdsbestek van 3 uur
(wandelen) of 2 uur (fietsen), exclusief een pauze of tussenstop.
• De verplaatsing van en naar een activiteit (vb. bezoek aan…) valt altijd onder
de gewone ledenverzekering als deze verplaatsingstijd korter is dan
de activiteit zelf (hier geldt geen beperking van aantal per jaar).
• De activiteit is in Korpus ingebracht.
Volgende activiteiten worden in deze waarborg WEL (!) gezien als sportactiviteiten
en vallen dus niet onder de kwb-polis:
• Alle fietstochten die uitdrukkelijk door hun organisatie zich richten tot fietsers
met sportfietsen of door de afstand (meer dan 25 km) uitdrukkelijk geen gezinskarakter vertonen. Vanaf de 4de gezinsgerichte fietstocht op jaarbasis dient
eveneens een bijkomende sportverzekering afgesloten te worden (zie hierboven).
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• Alle wandelingen die zich door de afstand (meer dan 10 à 12 km) richten tot
de sportieve wandelaars uit de ledengroep. Vanaf de 4de gezinsgerichte wandelactiviteit op jaarbasis dient eveneens een bijkomende sportverzekering
afgesloten te worden (zie hierboven).
• Alle activiteiten waarbij men speciale sportkledij (skipak, bergschoenen, koerspak,
duikerspak, kniebeschermers…) moet dragen, worden uitdrukkelijk uitgesloten en
moeten als sportactiviteit verzekerd worden.
• Alle activiteiten waarbij de afdeling sportinfrastructuur gaat afhuren
voor een bepaalde activiteit worden als sportactiviteit verzekerd
(bv. afhuren van één of meerdere banen in een zwembad, atletiekpiste, sporthal,
petanquebaan, enz…)
• Alle activiteiten waarbij men een lesgever, jury of scheidsrechter inschakelt,
worden als sportactiviteit beschouwd.
Voor deze activiteiten sluit je best een aparte FALOS-SPORT+-sportverzekering af.
Hierover vind je meer informatie verder in dit boekje.
Alle activiteiten die zich situeren in het kader van een verbondelijk criterium
(wandelen, fietsen, MTB en joggen) zijn eveneens sportactiviteiten.
Hiervoor is een specifieke sport-verzekeringsregeling uitgewerkt.

De waarborg lichamelijke ongevallen
Een waarborg lichamelijke ongevallen is voorzien voor de leden, partners en hun
inwonende kinderen tijdens kwb-activiteiten (niet voor sport, zie hoger).
De premie hiervoor is in het kwb-lidgeld begrepen. De afdeling kan ook deelnemers die geen lid zijn hiervoor verzekeren (=tijdelijke/eenmalige verzekering afsluiten).
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak
of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde.
• Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een aanslepende ziekte die tijdens een kwb-activiteit naar
boven komt, is dat niet.
• Ten tweede moet er een lichamelijk letsel zijn of overlijden. Een snijwonde of
een gebroken been, … bijvoorbeeld is dus een lichamelijk letsel.
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• Ten derde moet de oorzaak uitwendig zijn aan het organisme van de verzekerde. Zo ligt bijvoorbeeld de oorzaak van een hartinfarct tijdens een activiteit aan
het inwendig orga-nisme van de verzekerde. Een trap tegen de borst met een
gebroken rib tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak.
Worden met een lichamelijk ongeval gelijk gesteld als ze zich onmiddellijk
manifesteren :
• Bevriezing, zonnesteek, brandwonden, vergiftiging en de gevolgen
van blootstelling aan giftige stoffen of dampen.
• Toevallige of misdadige verstikking.
• Verdrinking, hydrocutie als ook alle andere gevolgen van onvrijwillige
onderdompeling.
• Letsels die het gevolg zijn van aanslagen op of aanrandingen van
een verzekerde.
• Beten van dieren of steken van insecten en hun gevolgen.
• De gevolgen van lichamelijke inspanning voor zover zij zich plots en
onmiddellijk man-festeren. Meer bepaald hernia’s en liesbreuken, gedeeltelijke of volledige spierscheuri-gen, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen.
• De ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks het gevolg zijn van
een gedekt lichamelijk ongeval.
• Lichamelijke letsels opgelopen bij wettige zelfverdediging of bij het redden
van in gevaar verkerende personen, dieren of goederen.
• Infectie ten gevolge van een gedekt lichamelijk ongeval langs een
bestaande kwetsuur.
• Ongevallen tijdens het redden van in gevaar verkerende personen.
• De gevolgen van aanslagen.
• Gevolgen van blikseminslag.
A. Overlijden 7.500 euro
Indien het slachtoffer uiterlijk na drie jaar ten gevolge van het ongeval overlijdt,
wordt de vergoeding uitgekeerd volgens onderstaande volgorde :
• de niet uit de echt of niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot/echtgenote
• de samenwonende partner met een samenlevingscontract
• de nietgehuwde samenwonende partner, al dan niet van hetzelfde geslacht,
die een samenlevingscontract heeft onderschreven.
• de wettige erfgenamen tot en met de tweede graad in de andere gevallen.
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Indien het slachtoffer een kind is van minder dan 5 jaar of als het slachtoffer
geen begunstigden nalaat bestaat de vergoeding uit een tegemoetkoming in
de begrafeniskosten, met een maximum van 2.500 Euro per verzekerde.
De vergoeding wordt betaald aan diegene die bewijst dat hij de kosten voor de
begrafenis heeft gedragen.

D. Medische en andere kosten
De medisch verantwoorde kosten worden vergoed gedurende 75 weken
die volgen op de dag van het ongeval. De vergoeding gebeurt volgens 100% van
het barema Z.I.V., doch na tus-senkomst van ziekenfonds of ander verzekeringsorganisme.

B. Blijvende ongeschiktheid 15.000 euro
De vaststelling van de graad van ongeschiktheid gebeurt op basis van de
‘Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de graad van invaliditeit’
die van toepassing is op het ogenblik van het ongeval. Men houdt geen
rekening met het uitgeoefende beroep.
In geval van blijvende invaliditeit is de te betalen vergoeding evenredig
aan de graad van ongeschiktheid.
C. Tijdelijke ongeschiktheid
Bij tijdelijke ongeschiktheid wordt het geheel of een deel van de verzekerde
dagvergoeding betaald, afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid.
Er is een dagvergoeding van 5,58 euro/kalenderdag voorzien en dit vanaf de
dag van de aangifte en ten vroegste vanaf de 31ste dag van het ongeval tot
maximaal 75 weken na het on-geval.
De dagvergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid zal uitbetaald worden als volgt :
• indien er geen loonverlies bewezen wordt: tot aan de verzekerde
dagvergoeding
• bij bewezen loonverlies, tot beloop van het effectief bewezen loonverlies,
met als maximum de verzekerde dagvergoeding
• de dagvergoeding wordt uitbetaald tot op het ogenblik van de consolidatie
van de letsels maar uiterlijk tot 75 weken na het ongeval.
In uitbreiding wordt ook in volgende gevallen dagvergoeding uitbetaald:
• bij hospitalisatie tijdens de wachttijd is de dagvergoeding tevens verschuldigd
per dag dat de verzekerde in het ziekenhuis is opgenomen.
• voor 70-plussers en voor alleenstaanden, eventueel met inwonende minderja
rige kinderen ten laste, wordt de dagvergoeding betaald vanaf de 1ste dag na
het lichamelijk ongeval mits voorlegging van een factuur van huishoudhulp.
De terugbetaling ervan is beperkt tot de verzekerde dagvergoeding en tot
maximaal het bedrag van de factuur voor de huishoudhulp per dag.
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Onder medisch verantwoorde kosten worden verstaan de kosten voor:
• Verzorging
• geneesmiddelen
• de hospitalisatie (de vergoeding ligdagprijs en erelonen gebeurt op basis
van het tarief voor een gemeenschappelijke zaal)
• esthetische chirurgie
• prothesen (lichaamsvervangend hulpmiddel) en orthesen
(lichaamsdeel ondersteunend hulpmiddel)
Worden vergoed:
• De kosten van de voorlopige en de eerste prothese en orthese.
• De kosten voortvloeiend uit de vervanging of de herstelling van bestaande
orthopedische apparaten en functionele prothesen en orthesen, met inbegrip
van schade aan tandbeugels.
Blijft van de waarborg uitgesloten, het onderhoud aan en de volgende vervangingen van prothesen die noodzakelijk geworden zijn door het verzekerde lichamelijk
ongeval.
Binnen deze waarborg en het maximaal verzekerde kapitaal zijn volgende
sublimieten van toepassing :
• Orthopedische apparaten en prothesen, inbegrepen hoorapparaten € 1.500
• Brillen en glazen € 400
• Tandprothesen € 1.500
Met max € 450 per tand
• Verzorging in het buitenland € 3.750
• Opzoekings- en repatriëringskosten € 2.500
• De kosten voor apotheek - farmaceutische en para-farmaceutische kosten
- kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische
hulpmiddelen, worden niet beperkt tot de barema’s van het RIZIV. Voor zover
deze kosten buiten of boven het RIZIV-barema vallen, worden ze vergoed ten
belope van max. 2.500 euro per verzekerde.
• De kosten voor het vervoer van de gewonde van de plaats van het ongeval
naar de dichtst bijgelegen plaats van verzorging volgens het Rode Kruis.
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Uitsluitingen :
• De verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens
vooraf bestaande letsels of ziekten.
• Ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat
van dronkenschap of gelijkaardige toestand is.
• Zelfdoding en de gevolgen van een poging tot zelfdoding.
• Ongevallen te wijten aan natuurrampen, arbeidsconflicten, kernreacties enz.
• Ongevallen die voortvloeien uit snelheids-, regelmatigheidsof behendigheidsritten en -wedstrijden met motorrijtuigen.
• Ongevallen die vallen onder de arbeidsongevallenwet.
Er is geen franchise bij de terugbetaling van de behandelingskosten.

3. Tarieven eenmalige kwb-activiteiten [ vanaf juni 2018 ]
Verzekerde activiteit (voor deelnemende niet-leden)

Premie per schijf

Schijf per 50 deelnemers
vergaderingen, theoretische lessen, gespreks- en informatieavonden		

€ 2,20

Schijf per 25 deelnemers
Les praktische school om te knutselen, timmeren, koken
(Bv. bier brouwen, repaircafé, opbouw kerststal, bbq,
kerstboomverbranding, opbouw carnavalswagen, fruitpluk, ea.)		

€ 5,50

Uitstap of reis (voor 1 dag)
- tot 60 deelnemers					
- per 10 meer						
Of bijvoorbeeld:
Weekend/bivak/vakantie in mijn straat
Bezoek aan… bedrijf/brouwerij/…

€ 13,00
€ 2,20

Schijf per 100 deelnemers					
Feestelijke kwb-bijeenkomst (Bv. etentje, quiz, receptie,…)

€ 9,00

Schijf per 100 deelnemers					
Kinderactiviteiten (tekenen, knutselen, poppenkast, filmvoorstelling,
sinterklaasfeest, sinterklaasrondgang, springkasteel, speelstraat, …)

€ 13,00

Ruilbeurzen en tentoonstellingen
tot maximaal 25 exposanten					
per 25 exposanten meer					
per bijkomende dag per 25 exposanten				

€ 9,00
€ 3,30
€ 3,30

Helpers niet-leden (bv. helpers bij bbq, mosselfeest, …)		

€ 0,51 per helper
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Deel 2: Sport verzekeren bij FALOS-SPORT+
Sinds 1 januari 2017 maakt falos deel uit van de sportfederatie OKRA-SPORT+.
Falos werd de sportieve afdeling FALOS-SPORT+. Het algemeen secretariaat van
kwb en FALOS-SPORT+ blijven de kwb-afdelingen en falos-sportclubs ondersteunen. De verzekeringspolis, de aansluitingen en de betalingen worden door
OKRA-SPORT+ geregeld. In de onderstaande tekst zal je dus verwijzingen vinden
naar het algemeen secretariaat van OKRA-SPORT+.

1: Jaarverzekering of éénmalige sportverzekering?
Hoe een jaarverzekering afsluiten?
Indien jouw afdeling regelmatig sport, dan is een jaarverzekering voor elke
individuele sporter noodzakelijk. Voor langere reeksen (bv. 10X fietsen op jaarbasis)
is een jaarverzekering vaak financieel interessanter. Een jaarverzekering is enkel
mogelijk voor kwb-leden en gebeurt op naam.
Afdelingen die voor het eerst een jaarverzekering afsluiten, vragen een pakket
aan bij het algemeen secretariaat. Dit pakket bevat een algemeen inlichtingenblad, een ledenlijst en extra informatie (yolanda.eijckmans@kwb.be).
Kwb-afdelingen die al jaren een sportploeg hebben, krijgen bij het aflopen van het
verzekeringsjaar automatisch nieuwe documenten toegestuurd. Afhankelijk van
de sport is dit op 31 december (kalenderjaar) of op 30 juni (sportjaar).
Let wel op. Deze documenten worden bezorgd aan de sportverantwoordelijke die
het vorige jaar de documenten heeft ingevuld. Wijzigingen worden dus best zo
snel mogelijk aan het algemeen secretariaat doorgegeven.

Registratieprogramma sporters “mijnbeheer”
Vanaf heden is het voor sportclubs en afdelingen mogelijk om zelf online je
sporters-bestand bij te houden. Hierbij kan je:
• Zelf je ledenbestand bijhouden en up-to-date houden.
• Makkelijk bijkomende sporters toevoegen.
• Zelf lijsten van sporters maken en bewerken.
• Sportverantwoordelijken, bestuurders, trainers, … bijhouden.
• Attesten voor gemeentelijke subsidiëring aanmaken.
• Facturatie opvolgen.
• Eenmalige sportverzekering aanvragen
(voor andere evenementen dan wat in je jaarsportverzekering is inbegrepen).
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Om met “mijnbeheer” te werken maak je een account aan op
url: http://mijnledenbeheer.okrasportplus.be
Als je als verantwoordelijke van je sportclub bent opgegeven, dan koppelt het
programma automatisch de gegevens, zodat je meteen bij de gegevens van
je club kan. Jij bent dan diegene die andere mensen van je club
schrijf- of leesrechten (beperkt) in de applicatie kan geven.
Technische vragen hieromtrent: nele.put@okrasportplus.be

Hoe een éénmalige sportactiviteit verzekeren?
Indien je één of een korte reeks sportactiviteiten wil verzekeren kan dit via een
formulier ‘eenmalige sportactiviteiten’. Deze formulieren kan je downloaden op
www.falos.be (bij downloads) of op www.kwb.be (bij bestuursinfo).
De verzekering is geldig van zodra dit formulier ingevuld en ondertekend binnen is
op het algemeen secretariaat. Nadien krijg je dan een factuur van OKRA-SPORT+.
Deze wordt gemaild of opgestuurd naar de persoon die op het formulier vermeld
staat.
Wie met “mijnbeheer” werkt, kan dit makkelijk online aanvragen.

Wat met sportverantwoordelijken, trainers, scheidsrechters,
juryleden, …?
Bij de jaarverzekeringen dienen deze mensen beschouwd te worden als sporter
en mee op de lijst van de sporters vermeld te worden (of aangegeven via “mijnbeheer”).
In de voorziene kolom kan je dan invullen of het over een sporter, trainer, scheidsrechter, enz… gaat.
Bij een eenmalige activiteit dien je bij het bepalen van het aantal deelnemers deze
categorieën mee te rekenen als “te verzekeren”. Als je bijvoorbeeld 100 deelnemers hebt en 10 scheidsrechters, dan moet je 110 mensen verzekeren.
Medewerkers die niet rechtstreeks met de sport in contact komen kan je verzekeren bij de categorie ‘helpers’. We denken hier bijvoorbeeld aan mensen die aan de
kassa zitten, in de bar staan of de zaal opruimen.

Verhouding met kwb-ledenverzekering
Sinds 1 januari 2010 is de premie voor kwb-activiteiten inbegrepen in het lidgeld
van elk kwb-lid. Sport maakt hier echter geen onderdeel van uit.
Voor sportactiviteiten dien je steeds een aparte verzekering af te sluiten.
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Wat is sport en wat is geen sport?
In principe worden alle sportactiviteiten via de FALOS-SPORT+-polis verzekerd.
Maar, is een Harry Pottertocht bijvoorbeeld een sportieve wandeling of een
gewone kinderactiviteit? Een aantal sportieve activiteiten vallen eerder onder de
kwb-verzekeringspolis en niet onder de FALOS-SPORT+-polis.
Volgende sportieve activiteiten vallen onder de kwb-verzekeringspolis:
Wandelen en fietsen (voor leden en inwonende gezinsleden) op volgende voorwaarden:
• Op jaarbasis maximum drie wandelactiviteiten en maximum drie
fietsactiviteiten.
• De afstand van de wandelactiviteit is maximaal 10 - 12 km.
• De afstand van de fietsactiviteit is maximaal 25 km.
• De activiteit staat in principe open voor de hele ledengroep.
• De activiteit heeft een gezinsgericht karakter:
in principe kunnen zowel jong als oud (van 7 tot 77 jaar) deelnemen (= deze fysische
inspanning leveren) en zijn er noch specifieke fysische, noch materiële vereisten
(bijvoorbeeld MTB of fiets met krom stuur).
• De activiteit kan in principe doorgaan binnen een tijdsbestek van 3 uur
(wandelen) of 2 uur (fietsen), exclusief een pauze of tussenstop.
• De verplaatsing van en naar een activiteit (vb. bezoek aan…) valt altijd onder
de gewone ledenverzekering kwb als deze verplaatsingstijd korter is dan de
activiteit zelf (hier geldt geen beperking van aantal per jaar).
• De activiteit is in Korpus ingebracht.
Volgende activiteiten worden in deze waarborg WEL (!) gezien als sportactiviteiten
en vallen dus niet onder de kwb-polis:
• Alle fietstochten die uitdrukkelijk door hun organisatie zich richten tot fietsers
met sport-fietsen of door de afstand (meer dan 25 km) uitdrukkelijk geen gezinskarakter vertonen. Vanaf de 4de gezinsgerichte fietstocht op jaarbasis dient
eveneens een bijkomende sportverzekering afgesloten te worden (zie hierboven).
• Alle wandelingen die zich door de afstand (meer dan 10 à 12 km) richten tot de
sportie-ve wandelaars uit de ledengroep. Vanaf de 4de gezinsgerichte wandelactiviteit op jaa-basis dient eveneens een bijkomende sportverzekering
afgesloten te worden (zie hierboven).
• Alle activiteiten waarbij men speciale sportkledij (skipak, bergschoenen, koerspak,
duikerspak, kniebeschermers…) moet dragen, worden uitdrukkelijk uitgesloten en
moeten als sportactiviteit verzekerd worden.
• Alle activiteiten waarbij de afdeling sportinfrastructuur gaat afhuren voor een
bepaalde activiteit worden als sportactiviteit verzekerd (bv. afhuren van één of
meerdere banen in een zwembad, atletiekpiste, sporthal, petanquebaan, enz. …).
• Alle activiteiten waarbij men een lesgever, jury of scheidsrechter inschakelt,
worden als sportactiviteit beschouwd.
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Voor deze activiteiten sluit je best een aparte FALOS-SPORT+-sportverzekering af.
Hierover vind je meer informatie verder in dit boekje.
Alle activiteiten die zich situeren in het kader van een verbondelijk criterium
(wandelen, fietsen, MTB en joggen) zijn eveneens sportactiviteiten.
Hiervoor is een specifieke sportver-zekeringsregeling uitgewerkt.

2: Administratieve informatie bij het invullen
van de documenten voor de jaarverzekering sport
Attesten subsidies gemeentelijke sportraad/sportdienst
Wij kunnen enkel attesten afleveren voor de afdelingen die een jaarverzekering
sport bij FALOS-SPORT+ hebben. Op de tweede pagina van dit attest vind je alle
waarborgen van de verzekering. Dit document kan je bezorgen aan de gemeente die wil nagaan of je voldoet aan de minimumvoorwaarden opgelegd door de
Vlaamse overheid.
Attesten kan je enkel via mail aanvragen op info@okrasportplus.be
Wie via “mijnbeheer” werkt, kan zelf het attest aanmaken.

Attest mutualiteiten (gedeeltelijke terugbetaling lidgeld sportclub).
Bij verschillende ziekenfondsen kan je een tussenkomst krijgen voor je lidgeld bij
een sportclub van een erkende sportfederatie. Het bedrag verschilt naargelang
het ziekenfonds (en de regio). Hiertoe moet de sporter op de website van zijn ziekenfonds een formulier downloaden en invullen. Als clubverantwoordelijke onderteken je dit formulier die de sporter zelf aan zijn ziekenfonds moet bezorgen. Op het
formulier vul je als federatie “sportieve afdeling FALOS-SPORT+” in.
Let op! Als iemand bij twee sportclubs is aangesloten, heeft hij maar recht op één
tussenkomst.

FALOS-SPORT+ sporter is kwb-lid
Een belangrijke voorwaarde voor alle regelmatige sporters (= jaarverzekering) om
aan de verzekeringsvoorwaarden van DVV te kunnen voldoen, is dat zij lid (of lid met
verminderde bijdrage) zijn. Binnen één huisgezin moet er slechts één iemand betalend
lid zijn. De partner en inwonende kinderen worden eveneens als lid beschouwd.
Iedereen in een huisgezin die met kwb wil meesporten moet wel apart verzekerd
worden.
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Het kwb-lidmaatschap geldt van 1 januari tot 31 december. De hernieuwing
van het lidgeld gebeurt elk jaar vanaf oktober en vóór 15 december. Omdat we
met een sportjaar starten vanaf 1 juli is het vaak moeilijk om nieuwe sporters in
te schrijven. Hierbij moeten ze de aansluiting en verzekering als sporter betalen
en ook nog een half jaar kwb-lidgeld. In november volgt dan het lidgeld voor het
komende kalenderjaar. Vandaar een uitzonderingsmaatregel voor nieuwe sporters!
Nieuwe jaarsporters kunnen vanaf 1 juli ingeschreven worden op de verzekeringslijsten van FALOS-SPORT+, zonder vermelding van een kwb-lidnummer.
Hun verzekering wordt gewaarborgd net als voor de sporters die wel al lid zijn.
Deze personen moeten wel ingeschreven worden als kwb-lid na 16 september
en vóór 30 september (via Korpus in de eigen afdeling of via het algemeen secretariaat).
Zij betalen op deze wijze kwb-lidgeld voor een aansluiting tot het eind van
het volgende kalenderjaar. Op 1 oktober controleert het algemeen kwb-secretariaat of alle sporters wel degelijk kwb-leden zijn. Indien dit niet het geval is, is de
aansluiting en verzekering van de sporter niet langer geldig.
Opgelet! Deze inschrijving mag je niet vóór 16 september in Korpus inbrengen
of je krijgt toch een factuur voor een half jaar kwb-lidmaatschap (automatisch via
computerprogramma).

Invullen van de formulieren
Bij het invullen van de gegevens op de aansluitingsformulieren vragen wij
uitdrukkelijk om het volgende te vermelden:
Op het algemeen aanvraagformulier
• Plaats en (vaste) data van het sportgebeuren
(bv. elke dinsdagavond van 20u tot 21u30 in de Gemeentelijke Sporthal Kanaalzone te Tisselt)
• Wees ook duidelijk hoeveel sporters je hebt in welke categorie.
Op de lijst met de namen van de aangesloten sporters
• Alle persoonlijke administratieve gegevens van de sporters
(volledige naam en adres, geboortedatum, e-mail).
• Sporttak (indien iemand meerdere sporttakken regelmatig beoefent, mag je hier ook twee
sporttakken invullen).
• Statuut: vul ook in of iemand gewoon sporter is, trainer, bestuurslid of
scheidsrechter.
Mogen wij vragen om de documenten (volledig en correct ingevuld - één exemplaar) terug
te sturen naar het algemeen OKRA-SPORT+-secretariaat vóór de aanvang van de
sportactiviteiten. De factuur wordt nadien overgemaakt.
Wie met “mijnbeheer” werkt, kan dit altijd zelf aanpassen.
23

Nieuwe sporters in de loop van het werkjaar
Er mogen in de loop van het jaar steeds nieuwe sporters of medewerkers aan
de lijst toege-voegd worden. Zij komen niet in de plaats van ontslagnemende
sporters. Voor deze nieuwe verzekerden wordt achteraf een factuur opgestuurd.
Deze nieuwe verzekerden kunnen aan-gegeven worden met een gewone brief
(OKRA-SPORT+ , Ledenbeheer, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel) of via e-mail
(info@okrasport.be).
Vervanging van verzekerden is niet toegelaten!
Indien je met “mijnbeheer” werkt, kan je altijd de bijkomende sporters toevoegen.

3: Polisvoorwaarden
Verzekerde activiteiten jaaraansluitingen
• Sportactiviteiten op nationaal, verbondelijk en plaatselijk vlak.
• Voetbal, minivoetbal, schaatsen (rol/ijs), skateboard/skeeleren, baseball,
basketbal, handbal, kaatsen, kajak, korfbal, krachtbal, mountainbike,
rijwieltoerisme, roeien, squash, tennis, wipschieten, aerobic, atletiek,
badminton, joggen, netbal, tafeltennis, turnen, vissen, volleybal, zwemmen,
biljart, bowling, dansen, darts, vogelpik, kegelen, petanque, volksdans,
wandelen, yoga.
• Kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden,
toernooien, trainingen, demonstraties.
• Verplaatsingen en reizen (verblijf inbegrepen) ook naar het buitenland.
• Sportpromotionele activiteiten en andere activiteiten
(feestmaal, vergaderingen, spelen).
• Aangesloten jaarsporters die actief deelnemen aan de organisatie van allerlei
niet-sportieve activiteiten met publiek (opbrengstactiviteiten, bals, fancyfair ter ondersteuning van de werking) zijn eveneens verzekerd.
• Het opbouwen en afbreken van de benodigdheden is verzekerd.
• De voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. verkennen van het fietsparkoers, …)
is verzekerd.

Verzekerde eenmalige sportactiviteiten
• Eenmalige sportactiviteiten op nationaal, provinciaal en plaatselijk vlak,
waarvoor een formulier op voorhand werd opgestuurd naar het algemeen
secretariaat.
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• Voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennis, badminton, krachtbal, bowling,
lopen, schaatsen, skeeleren, netbal, zwemmen, turnen, aerobic, fietsen,
wandelen, yoga, dansen, a-letiek, minivoetbal, langlauf, zelfverdediging,
afvaarten, kanovaren, tennis, volkssporten (zoals petanque en kegelen), korfbal,
dropping, mountainbike, omnisport.
• Initiatie speleologie en rotsklimmen enkel onder leiding van een gids
• Zeevissen enkel onder leiding van een schipper
• Vissen op vijver en waterlopen
• Muurklimmen enkel als de klimmuur geplaatst is door een firma én er een
verbod is op vrij klimmen. Muurklimmen kan enkel onder begeleiding van
een gids.
• Vanaf het ogenblik dat de verzekeringsaanvraag op het algemeen
secretariaat aankomt. (3 dagen vóór de activiteit plaats vindt).
* Opbouwen en afbreken van de benodigdheden
* Voorbereiding van sportactiviteiten (o.a. verkennen van het fietsparkoers)
• Sportvakanties (het beoefenen van de sport zelf dient reeds verzekerd te zijn door
de sportverzekering, de bijpremie geldt voor het vakantiegedeelte)
• Sportpromotionele activiteiten
• Bijpremie voor helpers allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek
betrokken wordt (opbrengstactiviteiten, bals, fancyfair, … ter ondersteuning van de werking).

Waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA)
Lichamelijke schade 12.500.000 euro
Stoffelijke schade
625.000 euro
Al deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijzen en zonder vrijstelling (franchise).
Wat is BA?
Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben
je hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld een sporter per
ongeluk een bal door een ruit trapt, is hij daarvoor burgerlijk aansprakelijk.
Met opzet een bal door diezelfde ruit schoppen valt niet onder de burgerlijke
aansprakelijkheid.
Voor het bestuur houdt het hier niet op. Zij kunnen ook aansprakelijk gesteld
worden voor organisatiefouten. Bijvoorbeeld: bij de afspuitinstallatie van de
mountainbikes verstopt het rioolputje en moet een gespecialiseerde firma dit
ontstoppen.
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Het gaat om schade die ‘anderen’ (derden) hebben geleden en waarvoor FALOSSPORT+ verantwoordelijk is. Het gaat om schade veroorzaakt door een fout en
waartussen een oorzakelijk verband aanwezig is.
Dit geldt in volgende omstandigheden:
• naar aanleiding van sportactiviteiten
• op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaats vinden
(interpretatie ar-beidsongevallen). Dit wil zeggen de meest aangewezen weg en
binnen een aanvaardb-re tijd.
• door de gebouwen, installaties en goederen die FALOS-SPORT+ voor
de activiteiten gebruikt.
Wie is verzekerd?
• Voor de jaarverzekering: de leden en bestuursleden waarvan de namen
vermeld zijn op de naamlijst die samen met een formulier aanvraag jaarverzekering werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat of wie in “mijnbeheer” actief staat. (Bestuur, wedstrijd-leiding, trainers, scheidsrechters moeten ook op deze
lijst vermeld worden om verzekerd te zijn)
• Voor de eenmalige sportactiviteiten: iedere deelnemer (zowel leden als niet-leden)
aan de sportactiviteit waarvoor een “formulier eenmalige sportactiviteit” op
voorhand werd opgestuurd naar het algemeen secretariaat. Helpers dien je
mee te tellen als deelnemer zodat zij ook verzekerd zijn.
• Criteriumactiviteiten: de deelnemersaantallen (helpers meetellen) die na
de activiteit doorgegeven worden.
Voeding en dranken
Voor voeding en dranken die verstrekt worden ter ondersteuning van de
sportactiviteit wordt dekking verleend in het kader van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid.
Milieuschade en burenhinder
• De verzekering geldt voor burenhinder (volgens Burgerlijk Wetboek).
• De verzekering geldt voor milieuschade op voorwaarde dat de schade
het gevolg is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
Motorrijtuigen
Schade veroorzaakt door motorrijtuigen is uitgesloten (daarvoor geldt de verplichte
aanspra-kelijkheidsverzekering van het voertuig zelf).
• De aansprakelijkheid als gewone passagier is echter wel verzekerd.
• De aansprakelijkheid voor schade door grasmaaiers of andere
motorrijtuigen met max. snelheid 15 km/u is verzekerd als die niet in het
verkeer worden gebracht.
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Aansprakelijkheid privé-leven
Heeft de verzekerde zelf een persoonlijke verzekering die aansprakelijkheid privé-leven dekt, dan dient hij bij samenloop bij voorkeur aangifte te doen bij zijn
persoonlijke verzekeraar (of eventueel polisnummer en identiteit van de verzekering
mee te delen zodat DVV haar dek-king kan handhaven en in dat geval het schadegeval beheren).
Reddingskosten
De reddingskosten zijn onder bepaalde voorwaarden gedekt. Je dient de verzekering op de hoogte te brengen van een reddingsmaatregel
(uitgezonderd als er nakend gevaar is of men te laat zou komen).
Uitsluitingen BA
Een aantal zaken worden niet door de verzekering gedekt.
We sommen de belangrijkste op:
• schade door bestuursfouten
• schade door luchtvaarttuigen, zeilboten en motorboten
• schade door rijpaarden en andere dieren dan huisdieren
waarvan de verzekerde eigenaar is
• schade tijdens de jacht alsmede wildschade
• schade door grove schuld
* dronkenschap en alcoholintoxicatie
* vechtpartijen
• schade die verband houdt met kernreacties, radioactiviteit,
stralingen, aanslagen, stakingen en lock-outs
Uitzonderingen
1. Schade aan gebouwen of hun inhoud
• Stoffelijke schade door vuur, brand, ontploffing en daardoor ontstane rook,
veroorzaakt door of aan een gebouw dat slechts bij gelegenheid gehuurd of
gebruikt wordt voor de sportactiviteit is verzekerd. Indien men echter zelf
eigenaar, permanent huurder of gebruiker is, geldt de verzekering niet (en moet
men een eigen brandpolis afsluiten).
• Schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen met hun inhoud die tijdelijk
(max. 90 dagen per jaar) gebruikt of gehuurd worden is verzekerd (vb. met de bal een
lamp kapot slaan).
• Schade ter gelegenheid van reizen die men veroorzaakt aan hotelkamers
of gelijkaardige accommodatie is verzekerd.
Waarborg: 250.000 euro per schadegeval en per jaar.
Franchise van 10 % van de schade met een minimum van 125 euro en maximum 500 euro.
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2. Schade aan toevertrouwde goederen
De verzekering geldt voor schade aan de roerende goederen die door derden
(anderen) aan de verzekerden werden toevertrouwd om te gebruiken, te huren of
te lenen.
Het bedrag van de vergoeding is beperkt tot 25.000 euro per schadegeval,
met een maximum van 125.000 euro per jaar. De franchise bedraagt 125 euro.
Deze waarborg geldt niet:
• indien de verzekerde zelf eigenaar is van de goederen
• bij diefstal, verlies of verdwijning
• bij schade aan motorvoertuigen
• voor goederen die de verzekerde toevertrouwd krijgt
om te bewerken of te behandelen

Waarborg Rechtsbijstand
Deze service hoort bij de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Het kan
zijn dat iemand jou burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar dat jij niet akkoord
gaat. Het kan ook dat jij iemand anders burgerlijk aansprakelijk wil stellen, maar
dat die andere niet akkoord gaat. In zulke gevallen moet een rechter beslissen wie
gelijk heeft. De verzekering voorziet dan een advocaat voor jou of betaalt de door
jou gekozen advocaat.

verweer, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechterlijke
borgstelling wordt geëist, wordt deze als voorschot uitbetaald. Men kan dit best
vergelijken met een renteloze lening, men blijft altijd verantwoordelijk voor de
terugbetaling.
Voorschot op vergoeding:
Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg burgerlijke verhaal de persoon die aansprakelijk is, geïdentificeerd is en het bedrag
gekend is, schiet de verze-keraar aan de verzekerde de schadevergoeding voor.
De verzekeraar zal dit voorschot dan achteraf invorderen bij de aansprakelijke.
Verzekerde waarborgen zijn
Verweer en verhaal
Onvermogen
Strafrechtelijke borgstelling
Voorschot op vergoeding

50.000 euro
15.000 euro
12.500 euro
12.500 euro

Waarborg Lichamelijke ongevallen
De sportverzekering verzekert ongevallen. Medische kosten ten gevolge van
een ongeval tijdens het sporten, worden door de sportverzekering betaald,
na tussenkomst van het zieken-fonds.

Verweer
De waarborg slaat op de strafrechterlijke verdediging van de verzekerden als
zij vervolgd worden wegens schade gedekt in de waarborg BA of wegens overtredingen van de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer als
voetganger of fietser.

Wanneer ben je verzekerd?
• Tijdens sportactiviteiten door FALOS-SPORT+ ingericht.
• Op weg naar en van de sportactiviteit (volgens de arbeidsongevallenwet).
Wie bijvoo-beeld eerst nog een café binnenspringt en dan pas naar huis rijdt,
is niet verzekerd.

Verhaal
De waarborg dekt het verdedigen van de rechten van de verzekerde om te
komen tot een regeling in der minne of het bekomen van een gerechtelijke
schadevergoeding.

Facultatief: jaarsporters in categorie D: wielertoeristen
Voor wielertoeristen die hiervoor opteren kunnen facultatief verzekeren in
categorie D. Er is naast de gewone jaaraansluiting een bijkomende dekking
privéleven voor ongevallen over-komen n.a.v. privé-fietstochten en individuele
fietstrainingen. Deze mensen zijn dus verzekerd voor lichamelijke ongevallen
ook als ze gebeuren buiten de gezamenlijke fietstocht van FALOS-SPORT+.

Onvermogen
Als de gekende aansprakelijke onvermogend wordt verklaard, na uitputting
van alle andere middelen, dan wordt een uitkering voorzien tot max. 15.000
euro. Dit kan echter alleen bij de waarborg verhaal.
Strafrechterlijke borgstelling
Wanneer naar aanleiding van een gedekt schadegeval onder de waarborg
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Wat is een ongeval?
Onder ongeval wordt verstaan:
“ Een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden
tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is
aan het organisme van de verzekerde.”
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• Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’.
Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een aanslepende ziekte die tijdens een
sportactiviteit naar boven komt, is dat niet.
• Ten tweede moet er een lichamelijk letsel zijn of overlijden. Een snijwonde of
een gebroken been, … bijvoorbeeld is dus een lichamelijk letsel.
• Ten derde moet de oorzaak uitwendig zijn aan het organisme van de
verzekerde. Zo ligt bijvoorbeeld de oorzaak van een hartinfarct tijdens een
sportactiviteit aan het inwendig organisme van de verzekerde. Een trap tegen
de borst met een gebroken rib tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak.
De volgende situaties zijn in ieder geval mee inbegrepen:
• ongevallen tijdens het redden van in gevaar verkerende personen
• de gevolgen van aanslagen
• verdrinking en verstikking
• gevolgen van blikseminslag
• besmetting of vergiftiging
• insectensteken of dierenbeten
• spierletsel ten gevolge van een abnormale inspanning
Wie is verzekerd?
Zoals in de burgerlijke aansprakelijkheid (zie hierboven).
De juiste medicamenten en behandelingen
Het RIZIV heeft een lijst van medicamenten en behandelingen waarvoor de
ziekenfondsen terugbetalen. In principe worden enkel de medicamenten en
behandelingen terugbetaald die op deze lijst voorkomen. De sportverzekering
vergoedt de kosten voor de medische be-handeling gedurende de 2 jaren die
volgen op de dag van het ongeval, doch enkel na uitput-ting van de tussenkomst
verleend door andere verzekeringsorganismen (ziekenfonds, arbeidsongevallen).
• Er is een vrijstelling van 25 euro op de behandelingskosten.
• Medische behandeling is elke vorm van verzorging, zowel preventief als
curatief, die voor het behoud of het herstel van de gezondheid nodig is. Dit zijn
geneeskundige hulp, de farmaceutische verstrekkingen, de ziekenhuisverpleging, de revalidatie en de hersch-ling.
Bijkomende waarborg:
• Orthopedische apparaten en prothesen, inbegrepen hoorapparaten € 1.500
• Brillen en glazen
€ 400
• Tandprothesen
€ 1.500
Met max € 450 per tand
30

• Verzorging in het buitenland
€ 3.750
• Opzoekings- en repatriëringskosten
€ 2.500
• De kosten voor apotheek - farmaceutische en para-farmaceutische kosten
- kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, worden niet beperkt tot de barema’s van het RIZIV.
Voor zover deze kosten buiten of boven het RIZIV-barema vallen,
worden ze vergoed ten belope van max. 2.500 euro per verzekerde.
• De kosten voor het vervoer van de gewonde van de plaats van het ongeval
naar de dichtst bijgelegen plaats van verzorging volgens het Rode Kruis.
Let wel: enkel de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald.
Die verplaat-sing moet ook gebeuren op de dag van het ongeval. Als je tijdens
een fietstocht opgenomen wordt in een ziekenhuis in bijvoorbeeld Luik, dan is
de verplaatsing naar dit ziekenhuis inbe-grepen. Als je later per ziekenwagen
verhuisd wordt van Luik naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dat niet
meer terugbetaald, tenzij de dokter om medische redenen beslist om je in een
ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde be-handeling maar in één ziekenhuis mogelijk is.
Extra: De verzekering is eveneens van toepassing op plotse hartproblemen
en beroertes tij-dens de sportactiviteit.
Uitsluitingen
Bepaalde specifieke zaken zijn door de verzekering niet gedekt:
• Verergeringen van de gevolgen van een ongeval wegens
vooraf bestaande letsels of ziekten
• Ongevallen die gebeuren wanneer de verzekerde in staat
van dronkenschap of gelijkaar-dige toestand is
• Zelfdoding en de gevolgen ervan
• Opzettelijk veroorzaakt ongeval
• Ongevallen te wijten aan natuurrampen, kernreacties, arbeidsconflicten, enz…
• Snelheids- of behendigheidsritten met motorvoertuigen.
• Winstgevende sportbeoefening
• Ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet van toepassing is
• Ongevallen die het gevolg zijn van het beoefenen van sporten met speciale
risico’s zoals skiën, sportvliegen, bergsport, waterski, speleologie, duiken
met apparaten onder druk, boksen, worstelen, judo, valschermspringen,
vuurwapens bij sport, enz…
• Gebruik van luchtvaartuigen
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Overlijden
Indien het slachtoffer na uiterlijk 3 jaar en ten gevolge van het ongeval
overlijdt, wordt een vergoeding van 8.500 euro uitgekeerd aan de niet uit
de echt gescheiden echtgenoot of aan de erfgenamen tot de vierde graad.
Indien deze begunstigden er niet zijn of het slachtoffer jonger is dan 5 jaar,
worden enkel de bewijsbare begrafeniskosten uitgekeerd aan de personen
die deze kosten ten laste hebben genomen met een maximum van 8.500 euro.
Blijvende ongeschiktheid
In geval van blijvend letsel wordt er een invaliditeitsgraad toegekend.
Deze toekenning gebeurt door een officiële commissie verbonden aan het
RIZIV. Zo kan je bijvoorbeeld 10 % of 50 % invalide worden verklaard. Afhankelijk van die graad krijg je éénmalig een bedrag ui-betaald. Het maximumbedrag
is 35.000 euro. Iemand met 10 % invaliditeit krijgt dus in dit geval 3.500 euro.
Tijdelijke ongeschiktheid
Het kan gebeuren dat mensen ten gevolge van een sportongeval tijdelijk niet
meer kunnen gaan werken. In zo’n geval betaalt het ziekenfonds een deel van
het brutoloon terug. De verzekering vult aan tot het totale bedrag gelijk is
aan het nettoloon van het slachtoffer, maar met een maximum van 5,58 euro
(per kalenderdag in zesdagenweek). De verzekering doet deze bijpassing vanaf de
31ste dag en tot 75 weken na het ongeval. Alleenstaanden en huis-houd(st)ers
met gezinslast (ook met inwonende ongehuwde kinderen met een eigen inkomen) hebben
recht op de vergoeding vanaf de dag volgend op die van het ongeval, voor
zover een derde persoon bezoldigd werd als hulp in het huishouden.
Indien er inkomensverlies is en geen tegemoetkoming door het ziekenfonds
(bijvoorbeeld voor zelfstandigen) is dit bedrag 30 euro per kalenderdag, vanaf de dag
volgend op de dag van het ongeval en ten hoogste tot 2 jaar na het ongeval.
Hierbij wordt rekening gehouden met de graad van arbeidsongeschiktheid.
Wie recht heeft op een vergoeding door de wettelijke verzekering tegen
arbeidsongevallen, kan geen aanspraak maken op deze vergoeding waarin
wordt voorzien door de persoonlijke verzekering.
De vergoedingen verminderen als het slachtoffer opnieuw zijn beroep gedeeltelijk kan uitoefenen of wanneer hij geen beroep uitoefent, niet meer verplicht is
zijn kamer te houden.
Personen boven de 65 jaar zijn voor deze waarborg niet verzekerd.

4: Tarieven
De verzekeringen worden ingedeeld volgens gedekt risico. Risico is de kans dat
er zich iets voordoet. Zo verzekert een autopolis de kans dat de bestuurder een
ongeval veroorzaakt. Om van risico te kunnen spreken zijn er twee voorwaarden.
Het dient onzeker te zijn en ong-wild. Zo mag je je eigen woning niet met opzet
in brand steken.
Een verzekeringsmaatschappij wil zo nauwkeurig mogelijk weten hoe vaak een
bepaald risico zich voordoet. Daarvoor raadpleegt ze statistieken. Zo weet een
verzekeringsmaatschappij in het geval van elke specifieke sport hoe groot het
risico is dat zich een ongeval voordoet en hoe groot de schade daarbij gemiddeld
dan is. Ze deelt dan de risico’s in verschillende categorieën in, afhankelijk van hun
omvang en waarschijnlijkheid dat zich een ongeval voordoet. Voetbal is hierbij dan
een ‘gevaarlijker’ sport dan bijvoorbeeld biljart.
Op basis van dit soort statistieken worden de premies berekend.

Tarieven Jaarverzekering*
Jaarpolis
per sporter
Cat. A

voetbal, minivoetbal, schaatsen, …

€ 22

Cat. B

basketbal, handbal, korfbal, mountainbike, rijwieltoerisme,
roeien, tennis, wipschieten, aerobic, atletiek, badminton, joggen,
volleybal, zwemmen

€ 14

Cat. C

biljart, dansen, petanque, wandelen, yoga, vogelpik, …

€ 11

Cat. D

Wielertoeristen: jaaraansluiting + bijkomende dekking privé-leden =
ongevallen overkomen nav. privé-fietstochten en individuele trainingen

€ 24

Helpers

€ 6,33

Je betaalt de premie van de sport in de overeenkomende categorie A, B en C.
De sporter is dan verzekerd voor alle sporten in deze categorie én in alle lagere categorieën
(cat. D is een uitzondering).

Tarieven éénmalige sportactiviteiten*
Ploegsporten (Premie per match per ploeg)
Basketbal
Korfbal
Krachtbal
Minivoetbal

€ 12
€ 12
€ 12
€ 12

Netbal
Voetbal
Volleybal

*vanaf 01/01/2018
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€ 12
€ 23,2o
€ 12

Bijeenkomsten (Premie per schijf van 10 deelnemers)
Aerobic
Afvaarten
Atletiek
Badminton
Bowling/petanque
Dans
Dropping
Fietsen
Kanovaren
Langlaufen
Lopen/joggen

Muurklimmen
Rotsklimmen
Speleologie
Zeevissen

€7
€ 10
€7
€7
€7
€7
€7
€ 10
€ 10
€ 13,5
€7

Mountainbike
Schaatsen/skeeleren
Tafeltennis
Tennis
Turnen
Verdedigingssport
Vijvervissen
Wandelen
Zwemmen
Omnisport
(met fietsen/voetbal)
Omnisport
(zonder fietsen/voetbal)

€ 13,5
€ 13,5
€ 13,5
€ 7,0

€ 10
€ 13,5
€7
€ 10
€7
€ 13,5
€7
€7
€7
€ 18
€7

verbod op vrij klimmen +
gespecialiseerde gids vereist
gespecialiseerde gids vereist
gespecialiseerde gids (schipper) vereist

Toernooien
Minivoetbal
Voetbal
Volleybal

€ 1,35
€ 1,80
€ 0,81

per dag en per deelnemer
per dag en per deelnemer
per dag en per deelnemer

Sportweekend
€ 1,35
per dag en per deelnemer
(uitgezonderd voetbal, minivoetbal, volleybal)
Bijpremie voor sportvakanties € 5,1 per dag per schijf van 10 personen
Bijpremie voor helpers niet-leden falos aan niet-sportieve activiteiten € 5,1 per
dag per schijf van 10 personen
*vanaf 01/01/2018

Voor de sportactiviteiten in criterium van FALOS-SPORT+ bestaat een aparte
regeling betreffende de verzekering.
Meer info om aan te sluiten bij een criterium bij frank.lenders@falos.be
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Deel 3: Praktische informatie
Hoe een ongeval aangeven?
De verzekering bestaat uit verschillende waarborgen: de waarborg burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de waarborg lichamelijke ongevallen. Daarnaast is er ook
de waarborg rechtsbijstand en toevertrouwde goederen.
Voor de beoordeling van het ongeval en de mogelijke terugbetaling door de verzekering is het onderscheid tussen de verschillende waarborgen belangrijk.
De meeste sportongevallen zijn lichamelijke ongevallen. Voor een lichamelijk ongeval moet je gebruik maken van het formulier lichamelijke ongevallen.
Zowel de sportverantwoordelijke als de behandelende geneesheer vullen dit
formulier in. Voor een burgerrechterlijk aansprakelijkheidsongeval (+ rechtsbijstand, +
toevertrouwde goederen) neem je het formulier voor BA.
De formulieren voor een sportongeval zijn te downloaden via de website
www.falos.be (doorklikken op downloads)
of aan te vragen op het algemeen secretariaat van FALOS-SPORT+.
De formulieren voor een ongeval onder kwb-verzekering zijn te downloaden via
www.kwb.be (doorklikken op downloads besturen) of aan te vragen op het algemeen
secretariaat van kwb.

Hoe verloopt de afhandeling van een ongeval?
1. Stuur het ongevalformulier volledig ingevuld binnen de 7 dagen naar
het algemeen secretariaat van kwb/FALOS-SPORT+,
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel.
2. Het slachtoffer houdt meteen alle betalingsbewijzen
(van medische kosten, herstellingen, enz…) bij.
3. Het algemeen secretariaat controleert of de afdeling/sportclub/het
slachtoffer verzekerd is (zoals in deze brochure uitvoerig toegelicht is). Als de verzekering niet in orde is, wordt de afdeling hiervan op de hoogte gebracht.
4. Het formulier wordt bezorgd aan DVV die een dossier opent. Er wordt een
dossiernummer opgemaakt en een dossierbeheerder aangesteld.
5. Het slachtoffer krijgt een brief met dossiernummer, dossierbeheerder en te
nemen stappen voor terugbetaling of desgevallend een weigering als het ongeval niet onder de polisvoorwaarden valt. Deze brief kan wel een paar weken
op zich laten wachten.
6. Vanaf dat ogenblik dient alle communicatie rechtstreeks te gebeuren
met de dossierbeheerder van DVV. Bvb. vragen over het dossier, opsturen
onkostennota’s, enz…
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Wat te doen bij een ongeval?
Stap 1: Zorg voor veiligheid
Je eerste taak is ervoor te zorgen dat de situatie veilig is. Bekijk het ongeval of
de noodsituatie eerst grondig vooraleer je tot handelen overgaat. Ga na wat
de risico’s zijn voor jezelf, voor het slachtoffer en voor de omstaander. Als het
mogelijk is, verwijder je deze risico’s. Pas als de situatie veilig is, kan je het
slachtoffer benaderen. Op die manier voorkom je dat je overhaaste en eventueel
schadelijke of gevaarlijke beslissingen neemt.

Stap 2: Beoordeel de toestand van het slachtoffer
Ga na of het slachtoffer in levensgevaar verkeert. Dit doe je door het bewustzijn
en de ademhaling te controleren. Door deze zaken te evalueren kan je nagaan
of het slachtoffer zich in een levensbedreigende situatie bevindt.
Is dit het geval dan moet je zo snel mogelijk de hulpdiensten alarmeren.
Verleen daarna de noodzakelijke eerste hulp.

Zet je eigen veiligheid nooit op het spel
• Benader de plaats van het ongeval alleen als je dat kan doen
zonder zelf gevaar te lopen.
• Als je niet zonder risico hulp kan bieden, bijvoorbeeld als een slachtoffer
zich in een brandend gebouw bevindt, alarmeer dan meteen de hulpdiensten.
Wacht op een veilige afstand op hun komst.

Stap 3: Alarmeer de hulpdiensten
Alarmeer de hulpdiensten vooraleer je verdere eerste hulp verleent.
Als er omstaanders zijn, vraag je hen om te alarmeren.
Een snelle en correcte alarmering is belangrijk.
Met de juiste informatie kan de hulpcentrale de juiste hulp uitsturen:
ziekenwagen, MUG, politie, brandweer, enz.

Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer
• Evacueer het slachtoffer alleen als het in gevaar is.
• Vermijd onnodige verplaatsing van het slachtoffer.

Belangrijke telefoonnummers:
- Europees noodnummer: 112
- Belgisch noodnummer: 100 (medische spoeddienst en brandweer)
- Politie: 101
- Antigifcentrum: 070-245.245

Zorg voor de veiligheid van de omstaanders
• Maak hen attent op de gevaren en de risico’s van de situatie.
• Geef aanwijzingen.
Zoals hierboven beschreven, verplaats je een slachtoffer alleen als het in
gevaar is. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij gevaar voor verdrinking, gevaar voor
brand, gevaar voor verstikking door rook, …
In zulke gevallen moet je een noodevacuatie uitvoeren.
Leg altijd uit wat je gaat doen en vraag aan omstanders om mee te werken
als dat mogelijk is. Verdraai tijdens de evacuatie zo weinig mogelijk het hoofd,
de nek en het lichaam van het slachtoffer.
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Stap 4: Verleen verder eerste hulp
Als je het bewustzijn en de ademhaling hebt gecontroleerd en de hulpdiensten
hebt gealarmeerd, onderzoek je het slachtoffer grondiger en verleen je verder
eerste hulp. Geef voorrang aan de meest ernstige verwondingen.
Tijdens de behandeling controleer je regelmatig de vitale functies van het
slachtoffer. Je gaat na of het slachtoffer medicatie bij zich heeft, maar dien die
zelf nooit toe. Nadat je eerste hulp hebt verleend, brief je de hulpdiensten.
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Jaaraansluiting
FALOS-SPORT+
Eenmalige
sportactiviteitenverzekering
FALOS-SPORT+

Lang (+10)

Voor vragen over de administratieve afhandeling van
de kwb-verzekeringen/ongevallen kan je terecht bij
Hilde Vervaeke (02/246.52.57) of hilde.vervaeke@kwb.be

Verzekering wordt
automatisch verrekend in
het criteriumbedrag

NEE
JA

Criterium?

Kort

Reeksen
Niet-leden verzekeren
via eenmalige
activiteitenverzekering

NEE

Verzekering
inbegrepen
in kwb-lidgeld
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Kwb-ledenverzekering
Voor alle vragen rond de kwb-ledenverzekering kan je terecht bij
Danny Van Baelen (02/246.52.51) danny.vanbaelen@kwb.be
of wim.verstraete@kwb.be (02/246.52.52).

Polisnummer kwb:
Ledenpolis: C-11/1530.650
Eenmalige activiteiten: C-11/1530.710

FALOS-SPORT+ verzekering
Voor alle vragen rond de sportaansluiting en verzekering kan je terecht
bij Wim Verstraete (02/246.52.52) wim.verstraete@kwb.be
of danny.vanbaelen@kwb.be (02/246.52.51)
Voor alle administratieve informatie rond de sportverzekeringen:
yolanda.eijckmans@kwb.be
Technische vragen en vragen over ‘mijnbeheer’:
Nele Put (02/246.44.35) of info@okrasportplus.be
Vragen over opvolging sportongevallen bij
Hilde Vervaeke (02/246.52.57) of hilde.vervaeke@kwb.be
Polisnummer FALOS-SPORT+: C-11/1530.261

Falos Digitaal

JA

Kwb- Lid?

Kwb- activiteit

Welk soort
activiteit?

Uitzondering:

1 wervingsactiviteit
per afdeling per jaar:
kandidaat-leden zijn
automatisch verzekerd

Sport

eenmalig

Frequentie?

Uitzondering:

3 gezinswandelingen en
fietstochten per jaar toch
bij kwb inbegrepen
voor kwb-leden

Hele jaar

Inlichtingen en informatie

Wens je de maandelijkse FALOS-SPORT+-nieuwsbrief te ontvangen met
tips voor de organisatie van de sportactiviteiten, sportieve tips en
achtergrondinformatie, geef dan jouw
e-mailadres door aan jonathan.goetvinck@falos.be
Onze website vind je op www.falos.be
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met de steun van

