
 
 

Optionele verzekeringen 

Danssport Vlaanderen heeft nog andere verzekeringspolissen afgesloten, waarvan alle 
clubs/dansscholen kunnen gebruik maken mits betaling van een bijkomende jaarlijkse premie.  

U kan intekenen voor deze verzekering door het overeenkomstig formulier volledig ingevuld terug 
sturen naar Danssport Vlaanderen. 
Let op: de vervaldatum van al deze polissen is 1 januari en lopen dus per kalenderjaar. 

Contractuele aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen – polis Ehias 
45.273.318 

De contractuele aansprakelijkheid die ten laste valt van de clubs aangesloten bij Danssport 
Vlaanderen voor stoffelijke schade veroorzaakt aan: 
- de gebouwen die permanent gebruikt worden door de club tijdens de uitoefening van de 
   verzekerde activiteiten; 
- het materiaal en de voorwerpen van gelijk welke aard dat zich in deze gebouwen bevinden en dat  
  ter beschikking wordt gesteld van de verzekerde dansclubs. 
Verzekerd kapitaal : € 12500 per ongeval 
Vrijstelling per schadegeval : €125 
Uitsluiting:  De schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing en water aan deze gebouwen en 
het materiaal. Alle schade die veroorzaakt wordt aan gebouwen die slechts tijdelijk gehuurd of 
gebruikt worden. 

Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘Verzekering Contractuele 
aansprakelijkheid’. (www.danssportvlaanderen.be -  clubondersteuning – verzekeringen) 
De premie op jaarbasis bedraagt :  €49.15 

 
Verzekering Vrijwilligers – polis Ethias  45.273.318 

Clubs en dansscholen kunnen deze verzekering nemen inden er ouders of andere personen, die geen 
lid zijn van de club en van Danssport Vlaanderen, vraagt om te helpen op een clubactiviteit. 

Een voorbeeld: De club organiseert 2 keer per jaar een eetfestijn waarop mama’s en papa’s (die geen 
lid zijn van de club) helpen bij het opdienen en afruimen. Een papa ruimt een gebroken glas op en 
heeft een snijwonde. Dat ongeval wordt gedekt door de verzekering van Danssport Vlaanderen als de 
club ingetekend heeft voor de optie ‘vrijwilligers’. Per activiteit moeten de namen van de vrijwilligers 
wel doorgegeven worden aan Danssport Vlaanderen en dit ten laatste op de dag van de activiteit. 

Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘Verzekering vrijwilligers’. 
(www.danssportvlaanderen.be -  clubondersteuning – verzekeringen) 
Deze verzekering is gratis maar moet wel aangevraagd worden. 
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Electronica (Muziekinstallatie)  - polis Mercator 4015439 

Dansclubs/scholen kunnen een verzekering afsluiten voor de muziekinstallatie. 
De polis is van toepassing voor schade en diefstal van de muziekinstallatie tijdens het verblijf in het 
gebouw.  
Het vervoerrisico van het ene naar het andere gebouw is niet gewaarborgd. Om het diefstalrisico te 
vermijden, moet de verzekerde ruimte waarin de muziekinstallatie zich bevindt bij het verlaten goed 
afgesloten zijn. 
Vrijstelling per schadegeval : 10 % van de schade met een minimum van €124. 

Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘Verzekering Muziekinstallatie’. 
De premie op jaarbasis bedraagt : 1.50 % (te verhogen met taks 9.90%) van de aankoopwaarde 
*(men dient een kopie van de aankoopfactuur of tenminste het te verzekeren bedrag aan 
   Danssport Vlaanderen te melden). 
 

Brandverzekering – Polis Ethias 38 109 870 

Deze verzekering dekt materiële schade die voortkomt uit brand-, storm-, hagel-, sneeuw- of ijsdruk- 
en waterschade. De schadevergoeding wordt, zonder toepassing van de evenredigheidsregel, 
beperkt tot de hierna vermelde kapitalen: 
Afdeling 1: Brand 
Huur- en of gebruikersgevaar van gebouwen of gedeelten van gebouwen en hun inhoud   € 496 000 
Afdeling 2: Storm-Hagel-sneeuw- of ijsdruk   gewaarborgd 
Afdeling 3 – Waterschade    gewaarborgd 
Rechtsbijstand      gewaarborgd 

De premie wordt, per ingebruikname, en voor elk risico afonderlijk als volgt vastgesteld: 

Duur van ingebruikname Premie + taksen Totaal 

1 dag € 10.5 + € 0.7 = €11.20 

2 dagen € 13.6 + € 0.9 = €14.50 

3-4 dagen € 16.8 + € 1.1 = €17.90 

5 tot 8 dagen € 20 + €1.3 = €21.30 

9 tot 31 dagen € 23 + €1.5 = €24.50 

32 tot 62 dagen € 24.8+ €1.62 = €26.42 

63 dagen tot 6 maanden € 31.2+ € 2.04 = €33.24 

6 maanden + 1dag tot een jaar € 41.6+ €2.72  = €44.32 

Door “duur van ingebruikname” moet men verstaan, het aantal dagen dat de manifestatie zelf in beslag zal 
nemen, dus zonder de dagen nodig voor de voorbereiding en het terug in orde brengen der lokalen. Er wordt 
nader bepaald dat wanneer de ingebuikname van deze gebouwen overeen termijn van niet opeenvolgende 
dagen verpsreid is, de effectieve gebruiksdagen samengeteld worden voor de berekening van de premie. 
Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘Brandverzekering’. 
(www.danssportvlaanderen.be -  clubondersteuning – verzekeringen) 
Let op, dit formulier moet rechtstreeks verstuurd worden naar boekhouding@ethias.be en ook de 
premie moet betaald worden voor de eerste activiteit op het rekeningnummer  
BE09 091003553057 van Ethias NV met vermelding van het polisnr. 
 

Bestuurdersaansprakelijkheid van de vzw – Mercator 7302140204 
Als bestuurder bent u niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen die uw vennootschap of vzw 
als aparte rechtspersoon aangaat. MAAR u bent in een aantal gevallen wel burgerrechtelijk 
aansprakelijk, tenminste wanneer fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beide kunnen 
aangetoond worden. En daardoor kunnen benadeelden doorstoten naar uw privé-patrimonium.  
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Als bestuurder van een vennootschap kan u op drie manieren in de fout gaan: 

1) Gewone bestuursfout (vb doorgedreven afwezigheid op raad van bestuur, onvoldoende 
  toezicht op dagelijks bestuur, …) 

2) Inbreuken op het Wetboek van vennootschappen of op de statuten (vb. inbreuken op het   
  jaarrekeningrecht zodat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de toestand in uw  
  vennootschap, …) 

3)     Onrechtmatige daad (vb. niet tijdig aangeven van het faillissement na staking van betaling, …) 
Om deze fouten te dekken, kan u een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van vzw afsluiten. 
 
Polis 
WAARBORGEN PER SCHADEGEVAL EN PER JAAR 

• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: € 500.000 per schadegeval met een maximum van € 
1.500.000 per verzekeringsjaar voor het geheel van de verzekerde VZW’s. 

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid: €25.000 per schadegeval met een maximum van €50.000 per 
verzekeringsjaar voor het geheel van de verzekerde VZW’s 

• Eigen risico: Nihil 
1. PREMIE  
De jaarpremie (taksen inbegrepen) bedraagt: 

• Per VZW (lid van VZW Danssport Vlaanderen): €75  
Deze premies blijven van toepassing voor zover het balanstotaal van de verzekeringsnemer  
€ 500.000 niet overschrijdt.  

2. UITBREIDING “SOCIALE VERHOUDINGEN” 

a) Bij uitbreiding van de algemene voorwaarden wordt ook gedekt elk schadegeval verbonden 
    aan de sociale verhoudingen, dat wil zeggen elke klacht of strafrechtelijke 
    aansprakelijkheidsstelling met  als oorsprong : 
▪ elke onrechtmatige afdanking, of elke onrechtmatige opzegging van arbeidsovereenkomst, 

bewezen of aangevoerd, 
▪ elke valse verklaring met betrekking tot de tewerkstelling, 
▪ elke onrechtmatige weigering van tewerkstelling of promotie, 
▪ elk onrechtmatig ontnemen van loopbaanmogelijkheden, 
▪ elke onrechtmatige disciplinaire maatregel of ongewenste intimiteiten of pesterijen (onder meer 

gebaseerd op vermeende zware arbeidsomstandigheden) 
▪ elke onwettige discriminatie, hetzij rechtstreeks, onrechtstreeks, opzettelijk of niet opzettelijk, 
▪ elke tekortkoming aan de geldende regels bij de verzekeringnemer inzake sociale verhoudingen. 

b) Als aanvulling op de uitsluitingen bepaald in de algemene voorwaarden, zijn uitgesloten 
    van dekking : 

1. de ten laste neming door de verzekeraar van de vergoedingen (onder meer voor afdanking, 
opzegging en betaald verlof) die verschuldigd of toegekend zijn aan een werknemer, vooraf 
bepaald of vooraf bepaalbaar, als gevolg van een afdanking of de stopzetting van de 
tewerkstelling van de werknemer, krachtens elke wettelijke, voorwaardelijke of contractuele 
verbintenis waartoe de verzekeringnemer gehouden is; 

2. de ten laste neming van de bezoldigingen die verschuldigd zouden blijven aan een werknemer op 
basis van zijn arbeidsovereenkomst onder meer via loon, commissie, bonus of stock option; 
de schadegevallen met betrekking tot de vergoeding van letselschade of zaakschade en 
immateriële gevolgschade evenwel met uitzondering van morele schade met betrekking tot een 
schadegeval verbonden aan de sociale verhoudingen 

c) In aanvulling van de algemene voorwaarden is de hoedanigheid van verzekerde ook 
       verworven in het kader van deze uitbreiding aan elke werknemer van de verzekeringnemer 
       in een schadegeval verbonden aan de sociale verhoudingen. 



       Met werknemer wordt bedoeld : elke natuurlijke persoon die door een arbeidsovereenkomst in  
       de zin van de wet van 3 juli 1978 of door een leercontract is verbonden aan de verzekering-   
       nemer, elke natuurlijke persoon die kandidaat is voor aanwerving. 
 
Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘BA bestuur’. 
(www.danssportvlaanderen.be -  clubondersteuning – verzekeringen) 
De premie op jaarbasis bedraagt : 75 € per jaar 
Er zijn 2 instapdata mogelijk, 01/01 en 01/10, bij de eerste intekening wordt steeds de premie op 
jaarbasis aangerekend. 
 

Hartfalen – Een hart voor sport 
Doel en omvang van de waarborg 

Met een lichamelijk ongeval wordt gelijkgesteld en is bijgevolg verzekerd: het zich plots manifesteren 

van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, 

hartritmestoornissen of een hartinfarct. 

De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren: 

- ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze 

activiteit verder te zetten; 

- ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; 

- ofwel  op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. 

Deze verzekering heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich 

plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van 

een openbaar of privéziekenhuis. 

Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op dansende leden van de verzekeringsnemer. 

Uitsluiting 

Een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, 

toxische stoffen of doping. 

Gewaarborgde bedragen 

- Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen welke zijn 

opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief en welke hebben 

plaatsgevonden binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of 

hartprobleem. 

- In geval van overlijden: een vaste vergoeding van 8.500,00 EUR per slachtoffer met daarin begrepen 

de begrafeniskosten. 

- In geval van blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum 35.000 EUR per slachtoffer 

jonger dan 65 jaar naar rato van de graad van invaliditeit. 

- In geval van tijdelijk ongeschiktheid: een dagvergoeding van 30 EUR per slachtoffer jonger dan 65 jaar, 

gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of hartprobleem 

voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de 

wet op de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering en tot beloop van dit verlies zonder de 

verzekerde som te overtreffen 

 
Optioneel, per club te nemen - Premie €1 per lid  
Clubs kunnen inschrijven op deze verzekering via het formulier ‘Uitbreiding hartfalen’. 
(www.danssportvlaanderen.be -  clubondersteuning – verzekeringen) 
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