
 
Verzekering van de leden – polis Ethias 45.273.318 

Leden die de ledenbijdrage via de dansclub/-school aan Danssport Vlaanderen betaald 
hebben, zijn voor alle activiteiten onder de naam van de dansclub/school verzekerd voor 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

→ verzekerd voor Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA): 
Wat is BA? : wanneer er door een fout een schade wordt aangebracht aan derden én er een 
oorzakelijk verband  is tussen de fout en de schade. 
Fout = een nalatigheid of een onvoorzichtigheid.  
Schade = iemand moet schade hebben ofwel lichamelijk ofwel materieel. 
Derden = alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan Danssport Vlaanderen 
Bijvoorbeeld : een lid stoot onopzettelijk met een stoel tegen een spiegel die eigendom is van de 
danszaal (eigenaar van de danszaal is de derde persoon). De spiegel is stuk. 
Fout = het stoten tegen de spiegel (= een onvoorzichtigheid) 
Schade = de gebroken spiegel van de club. 
Dit voorval kan de club melden aan Danssport Vlaanderen. De verzekeringsmaatschappij zal dit 
voorval onderzoeken en eventueel een tussenkomst in de schade terugbetalen. 
Uitsluitingen : Zoals in alle verzekeringspolissen zijn er een aantal uitsluitingen waarbij de verzekering 
niet tussenkomt, o.a. : schade veroorzaakt door dronkenschap en vechtpartijen, stoffelijke schade 
door brand en waterschade, schade aan goederen door de verzekerde in huur, leen of bewaring 
gegeven, … . 

→ verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten én op de reisweg heen en terug 
(wanneer de kortste weg gebruikt wordt) : 
Wat ? : er moet een ‘ongeval’  gebeurd zijn én er moet lichamelijke schade  zijn ten gevolge van het 
ongeval. Onder ongeval wordt verstaan, elke plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel of de dood 
veroorzaakt en waarvan  de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. 
De verzekeringspolis komt niet tussen in een ‘ziektetoestand’, vb. hyperventilatie, rugpatiënten, … 

 

Wanneer er zich een ongeval voordoet tijdens één van de verzekerde activiteiten, dient de 
clubverantwoordelijke dit ongeval aan te geven aan Danssport Vlaanderen via de formulieren voor 
ongevalaangifte. (dit formulier kan aangevraagd worden op het secretariaat van Danssport 
Vlaanderen of men kan het downloaden via de website www.danssportvlaanderen.be/downloads) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Verzekering van de leden – polis Ethias 45.273.318 - Verleende waarborgen 

A. Afdeling A - Burgerlijke Aansprakelijkheid 
- Lichamelijke schade (per schadegeval):    € 5 000 000 
- Stoffelijke schade (per schadegeval):     € 625 000 

B. Afdeling B - Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 

- Burgerlijke verdediging      zoals in afdeling A 

- Strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)      € 12 400  

C. Afdeling C - Lichamelijke ongevallen  
Behandelings- en begrafeniskosten 
 In de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 150% van het tarief. 

 
 Tandprothese : maximum per ongeval :  € 600  
                                    maximum per tand : € 150  
 
 Niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot: € 750 

 
 Brillen en contactlenzen: € 300 

De schade aan brillen en contactlenzen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op 
het ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts 
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het hoofd. 
 

 Vervoerkosten van het slachtoffer : conform de wetgeving van arbeidsongevallen. 
 

 Begrafeniskosten tot : 
- voor de leden van 5 jaar of ouder : € 620 

   - voor de leden jonger dan 5 jaar : € 8500 
 

 Vaste vergoeding : 
- in geval van overlijden : 

- per slachtoffer van 5 jaar of ouder : € 8500  
- per slachtoffer jonger dan 5 jaar :   nihil 

  - in geval van bestendige invaliditeit : 
- per slachtoffer tot en met 70 jaar : € 35 000 
- per slachtoffer ouder dan 70 jaar  : nihil 
- in geval van tijdelijke ongeschiktheid gedurende twee jaren te rekenen vanaf  

de dag na het ongeval voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering voor 
arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op de verplichte ziekte-  
en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit verlies (zonder de verzekerde 
som te overtreffen) : per slachtoffer tot en met 70 jaar : €30 

per slachtoffer ouder dan 70 jaar :  nihil 
 


