
 

Verzekering CLUBS - polis Ethias 45.273.318 

 

Verzekering van de leden  

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, moet het  

formulieren voor ongevalaangifte ingevuld en voorzien van een doktersattest, gemaild 



 
worden naar info@danssportvlaanderen.be  (dit formulier kan je hier downloaden 

Verzekeringen dansclub/-scholen (danssportvlaanderen.be) 

 

 

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:  

- montuur: € 50 

- glazen en lenzen: integraal 

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 : 
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- 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 75 jaar : € 35 000 

- per slachtoffer ouder dan 75 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 75 jaar : €30 

per slachtoffer ouder dan 75 jaar :  nihil 

 

 

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van de VZW 

Dansclubs/scholen die een vzw zijn én die alle leden aansluiten en verzekeren bij Danssport 

Vlaanderen  zijn ook automatisch (gratis) verzekerd voor de burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid van de vzw . Als uw club een vzw is, hoeft u dus geen extra polis af te 

sluiten. Mocht u twijfelen over de dekking betreft de voorwaarden die deze polis dekt, mag 

u steeds uw eigen polis ter vergelijking voorleggen aan Dansliga. 

* Clubs die een feitelijke vereniging zijn komen hier niet voor in aanmerking. Binnen een 

feitelijke vereniging wordt ieder lid zelf burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld. 

 

Verzekering sportpromotionele activiteiten  

De aangesloten clubs kunnen genieten van de gratis verzekering voor niet-leden tijdens 

sportpromotionele activiteiten : 

Verzekerden : niet-leden die deelnemen aan de door Danssport Vlaanderen  of haar clubs 

ingerichte sportpromotionele activiteiten. 

Sportpromotionele activiteiten : Activiteiten ter promotie van de club (bijv. Opendeurdagen, 

spaghetti-avond t.v.v. de club, eerste lessen in september of eerste les van een nieuwe 

lessenreeks die vooraf aangekondigd werd aan Danssport Vlaanderen). 

Sportpromotionele activiteiten dienen steeds vooraf aan Danssport Vlaanderen aangegeven 

te worden om te kunnen genieten van deze verzekering.  

 


