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Dagverzekeringen 

 

Aangesloten clubs van Paardensport Vlaanderen kunnen voor 
activiteiten van max. 5 opeenvolgende dagen voor de deelnemers 
een verzekering afsluiten! 
 
 

Wat houdt een dagverzekering in?  
De inhoud van de dagverzekering is identiek aan het lidmaatschap met  basisverzekering type C, 
maar met dat verschil dat de dagverzekering enkel voor activiteiten van max. 5 opeenvolgende 
dagen geldig is die vooraf worden doorgegeven via www.bridle.be/admin.  
Een dagverzekering dekt steeds lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Met 
deze verzekering ben je verzekerd voor alle clubactiviteiten van al onze aangesloten clubs (bv. 
manegelessen, groepswandelingen georganiseerd door de club, een daguitstap met de club, een 
verjaardagsfeestje op de club, …). 
 
De algemene polis en de bijzondere voorwaarden zijn ook van toepassing op deze 
dagverzekering. De polissen vind je hier: 
https://paardensport.vlaanderen/nl/lidmaatschap/verzekeringen-ongevalsaangifte.  
 

Hoe gaan we tewerk?  
 De gegevens van de verzekerden (naam, voornaam, geboortedatum) moeten vóór aanvang 

van de activiteiten worden doorgeven aan het secretariaat van Paardensport Vlaanderen. Dit 
doe je via je clubportaal www.bridle.be/admin. Te laat aangevraagde dagverzekeringen (= na 
de start van de betreffende activiteit) kunnen niet meer aangenomen worden. Gelieve hier 
rekening mee te houden! 

 De prijs voor een dagverzekering bedraagt € 2,00/persoon/dag. Dit tarief geldt voor de 
eerste 3 dagen. Duurt de activiteit 4 of 5 dagen, betaal je gewoon een vast tarief van 
€6,50/persoon. 

 De club kan de dagverzekeringen onmiddellijk online betalen of wachten op de periodieke 
factuur van Paardensport Vlaanderen. 

 
Voorwaarden dagverzekering! 

• De activiteiten dienen te worden georganiseerd door de club. 
• Deze activiteit mag geen wedstrijd zijn, ook oefenwedstrijden kunnen niet. 
• De activiteit kan maximaal 5 opeenvolgende dagen duren. Deelnemers aan een 

sportkamp bijvoorbeeld kunnen dus via deze weg verzekerd worden. Duurt het langer dan 
5 dagen of wil een persoon op frequente wijze van een dagverzekering gebruik maken, is 
het beter een gewoon lidmaatschap aan te gaan.  
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