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van
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De polissen A waarborgen het beheren, organiseren en de beoefening
van de paardensport in al haar disciplines, door de federatie, de bij haar
aangesloten clubs, de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor
de niet-leden, met name :
- Paardensport, in de ruime zin van het woord, met inbegrip van allerhande competities en wedstrijden ;
- Erkende disciplines : jumping, dressuur, endurance, voltige, mennen,
reining, horse-ball, eventing, para-equestrian, … ;
- Verschillende niet-gevaarlijke sportdisciplines (golf, tennis, basket, volley,
enz.), recreatief beoefend en bijkomend aan de clubactiviteiten, alsmede
de organisatie van niet-sportactiviteiten (bal, fancy fair, kwis, bbq, enz.) ;
deze activiteiten worden ingericht door de bij de verzekeringsnemer
aangesloten verenigingen en spelen zich af buiten het kader van sportfederaties dewelke deze activiteiten beheren en organiseren.
De polissen B waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sportpromotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie en door de bij
haar aangesloten clubs.
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Verzekerde waarborgen en bedragen

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
Het ongevalsbegrip bepaald in artikel 8 van de algemene voorwaarden wordt uitgebreid tot hartfalen.
Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident), een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct worden gelijkgesteld met een lichamelijk ongeval.
Deze uitbreiding is enkel van toepassing voor de aangesloten leden en wordt vanaf 01.04.2018 gratis
gewaarborgd via polis 1.116.440 H. Deze uitbreiding wordt niet toegekend aan professionele ruiters.
Overlijden

€ 8.500-

Blijvende Invaliditeit

€ 35.000-

Dagvergoeding

€ 30- per dag

Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en geen
uitkering krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en
tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen.

vanaf de dag volgend op
het ongeval en tijdens de
daaropvolgende 2 jaar

Behandelingskosten / Begrafeniskosten
 Medische kosten opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief

150% van dit tarief

 Kosten van gipsen, braces en verbanden welke door een geneesheer
zijn voorgeschreven en niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van
het RIZIV.

€ 620- max. per ongeval

 Kosten voor tandprothesen

€ 250- max. per tand
€ 1.000- max. per ongeval

 Kosten voor brillen/contactlenzen bij ongevallen met
een vastgesteld lichamelijk letsel

€ 500- max. per ongeval

 Begrafeniskosten: tussenkomst ten bedrage van maximum

€ 620-

Conform artikel 12 der Algemene Voorwaarden
 Duurtijd : 104 weken
 Vrijstelling : Nihil

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Lichamelijke Ongevallen

€ 5.000.000- per ongeval
€ 2.500.000- per slachtoffer

Materiële Schade
 Vrijstelling : Nihil

€ 625.000- per ongeval

Schade aan paarden
(cfr. Speciale clausules §2 hierna)

€ 2.500- per paard en
per ongeval

Schade aan paarden, zadels of hoofdstel waarover
de verzekerde tijdelijk beschikt
(cfr. Speciale clausules §3 hierna)

€ 2.500- per ongeval

RECHTSBIJSTAND
Maximum waarborg per ongeval

€ 25.000-
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Sportpromotie

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer
ingerichte sportpromotionele activiteiten wordt dekking verleend
(basiswaarborgen) mits jaarlijkse betaling van een forfaitaire bijpremie.

Opgave ledenbestand

De verzekeringsnemer is vrijgesteld van voorlegging van een naamlijst.
Hij verbindt er zich evenwel toe deze steeds ter beschikking te houden.
Na afloop van ieder verzekeringsjaar zal Arena aan verzekeringsnemer
het formulier ‘opgave ledenbestand’ toesturen teneinde het juiste aantal
leden dat de federatie in het voorbije verzekeringsjaar telde mede te
delen en een premieafrekening op te maken.

Optionele waarborg
door de federatie
onderschreven voor
rekening van al haar
aangesloten clubs
L.O. voor vrijwillige
helpers niet-leden

Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg “B.A.” automatisch door
onderhavige polis gedekt voor al de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk.
De federatie onderschrijft eveneens de waarborg “L.O.” voor deze helpers
niet-leden via de optie “Comfort” aan een forfaitaire bijpremie per club.
De federatie betaalt voor deze optie een voorlopige premie op basis
van 300 aangesloten clubs.
Op het einde van elk verzekeringsjaar wordt er een afrekening gemaakt.
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OPTIONELE FACULTATIEVE UITBREIDINGEN
I-verzekering (private beoefening)
Deze verzekeringsuitbreiding is noodzakelijk wanneer de paardensport niet in clubverband wordt beoefend
en dekt naast de sportbeoefening tevens de activiteiten die gekoppeld zijn aan de verzorging van het
paard, alsmede tijdens het laden en lossen op weg naar een activiteit (repatriëring sportbeoefenaar en
paard niet inbegrepen). Een relatie tussen het paard en de sport is niet noodzakelijk.
Deze uitbreiding dient steeds in combinatie met de C-verzekering te worden onderschreven.
Er is een bijpremie per lid verschuldigd (I-verzekering).
L-verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid / Rechtsbijstand voor lesgevers)
De leden van PAARDENSPORT VLAANDEREN vzw die op eigen initiatief lesgeven aan bij de federatie
aangesloten leden en dit op om het even welke locatie, kunnen via PAARDENSPORT VLAANDEREN vzw
intekenen op deze uitbreiding die door de federatie bij ARENA werd afgesloten.
De verzekerde waarborgen worden nader omschreven in de bijgevoegde speciale clausule “LESGEVERS”
dewelke integraal deel uitmaakt van huidige bijzondere voorwaarden en aanvullend zijn op de ledenpolis.
Er is een bijpremie per lid verschuldigd (L-verzekering).
P-verzekering (Lichamelijke Ongevallen voor passagiers in een koets)
Deze verzekeringsuitbreiding op een recreavergunning of licentie van PAARDENSPORT VLAANDEREN
vzw dekt de lichamelijke ongevallen overkomen aan passagiers in een koets die voor niet-commerciële
doeleinden wordt gebruikt en kan enkel genomen worden in combinatie met de C + I-verzekering.
Er is een bijpremie per lid verschuldigd (P-verzekering).
R-verzekering (Repatriëring van de sportbeoefenaar)
Deze verzekeringsuitbreiding zorgt ervoor dat er repatriëring van de sportbeoefenaar voorzien is
vanuit het buitenland (paarden niet inbegrepen) en kan enkel genomen worden in combinatie met
de C + I-verzekering.
Er is een bijpremie per lid verschuldigd (R-verzekering).

SPECIALE BESCHIKKINGEN
■ De waarborgen van onderhavig contract zijn eveneens van toepassing voor :
- Personen dewelke niet zijn aangesloten bij de verzekeringsnemer doch op regelmatige tijdstippen
deelnemen aan door deze laatste of de bij hem aangesloten clubs of verenigingen ingerichte
sportactiviteiten :
• hetzij als sportbeoefenaar ;
• hetzij als occasionele vrijwillige helper (het traceren van het parcours, het plaatsen
van afbakeningen en obstakels, het helpen en begeleiden van ruiters, het inspannen
van paarden, enz. ....)
- Leden (recreatieve leden, officials, sportassistent, grooms) tijdens hun deelname aan de verzekerde
clubactiviteiten en PAARDENSPORT VLAANDEREN-activiteiten.
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■ De uitsluiting inzake “Burgerlijke Aansprakelijkheid” opgenomen in artikel 7 h) van de hierbijgevoegde
Algemene Voorwaarden wordt vernietigd en vervangen door volgende beschikkingen :
“Zijn uitgesloten uit de verzekerde waarborgen : de materiële schade toegebracht aan goederen
toebehorend aan verzekerde leden of niet-leden (andere dan scheidsrechters en officiëlen tijdens
de uitvoering van hun officiële functie) waarvan ze al dan niet eigenaar zijn, dewelke ze gebruiken,
bewaren of bezitten tijdens de verzekerde activiteiten.
De waarborg blijft echter wel verworven voor wat betreft schade veroorzaakt aan paarden en dit ten
belope van maximum € 2.500- per paard en per ongeval.”
■ De waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid” en “Rechtsbijstand” geldt eveneens bij accidentele schade
(verlies, werkloosheid, waardevermindering) veroorzaakt door een verzekerde aan paarden, zadels, rijen zadeltuigen toebehorend aan een derde of aan een andere verzekerde, maar waarover hij tijdelijk het
toezicht, bewaring of gebruik heeft en dit eveneens ten belope van maximum € 2.500- per ongeval.
■ De woorden “en zijn aangesloten clubs” opgenomen in de eerste alinea van punt d) in artikel 7 (Gevallen
van niet-verzekering) van de hierbijgevoegde Algemene Voorwaarden worden geschrapt.
Weze o.m. verduidelijkt dat in voorkomend geval, de bij de verzekeringsnemer aangesloten clubs als
derden worden beschouwd ten opzichte van alle verzekerden andere dan de verzekeringsnemer zelf.
■ De waarborgen van onderhavig contract zijn niet van toepassing op de uitbating van de maneges, noch
op de niet-PAARDENSPORT VLAANDEREN-activiteiten van de eraan verbonden manegerijscholen die
lid zijn van de verzekeringsnemer (vb. het stallen van paarden, de verzorging van deze laatsten, alsmede
het onderhoud van de installaties, e.d. ...). De betrokken maneges dienen hieromtrent hun voorzorgen te
nemen via het onderschrijven van een verzekeringsdekking “B.A.-Uitbating”.
■ De maatschappij doet afstand van haar recht tot opzeg na iedere aangifte van een schadegeval zoals
voorzien door artikel 26 e) van de algemene voorwaarden.

De rechten en verplichtingen van de partijen worden geregeld door de onderhavige Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (AVVSF/2020) en (AV/BA/RB/01.2020). Is nietig, iedere bijvoeging of
verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar gevolmachtigden.
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 13.01.2020
DE VERZEKERINGNEMER

VOOR DE MAATSCHAPPIJ

N.V.

ARENA

Agent-Onderschrijver

Voor StarStone Insurance SE
Bij speciale volmacht

Eddy VAN DEN BOSCH
Algemeen Directeur
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