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VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
RECREATIEVE SPORTBEOEFENING 

Polis 03 / 99.557.637 (vervangt polis 99.092.898) 
 

ALGEMENE INLICHTINGEN 
 

 
 
Polisnummer : 
03/99.557.637 
 
Bijvoegsel 7:   
Aanvang: 01/01/2020 
Voorwerp van het bijvoegsel: 
 Aanpassing van de polis 

 
Verzekeringnemer : 
Cycling Vlaanderen VZW 
Strandlaan 3 
9000 Gent 
 
Producent : 
NV Concordia 
Sassevaartstraat 46/301 
9000     GENT 
Rekening nr.21588 
 
Aanvangsdatum polis  : 
01/01/2013 
 
Termijn van  het contract : 
31/12/2019 met stilzwijgende vernieuwing voor telkens 3 jaar 
 
Betaalbaar per : 
Trimester 
 
Jaarvervaldag : 
01/01 
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INLEIDING 
 
 
Deze overeenkomst is getekend enerzijds door AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53 te 1000 

 
 waarvan de Zetel gevestigd is te 9000 GENT, Strandlaan 3, 

vertegenwoordigd door zijn voorzitter, erkend als verzekeringsnemer, welke bij ondertekening van dit 
contract verklaart te handelen voor rekening van zijn provinciale afdelingen voor Recreatieve 
Sportbeoefening, de bij Cycling Vlaanderen  aangesloten clubs en verenigingen voor gewestelijke en 
plaatselijke comités, als mede de individuele leden van de genoemde vertakkingen alsook de 
mountainbike commissie. 
 
De rol van Cycling Vlaanderen. beperkt er zich dan ook toe, voor zover zijn eigen aansprakelijkheid 
niet in het geding is, als tussenpersoon op te treden tussen de maatschappij,  
het verzekeringskantoor N.V. CONCORDIA en iedere begunstigde van deze polis. 
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HOOFDSTUK I 
 

BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
 
1. Verzekerde : 
 

a)  de verzekeringsnemer, zijnde Cycling Vlaanderen., zijn onderscheiden provinciale, 
gewestelijke en plaatselijke comités en federaties, de aangesloten clubs en alle individueel 
aangesloten leden en ieder lid van de genoemde comités of vertakkingen, in groep of 
individueel, in de hoedanigheid van organisator of deelnemer aan verzekerde organisaties van 
mountainbike en wielertoerisme. 
 

b)  vergunninghouders wielertoeristen en VTT alsook de scheidsrechters, wanneer zij deelnemen 
aan verzekerde proeven georganiseerd of toegestaan door Cycling Vlaanderen-Nationale 
Commissie voor Recreatieve sportbeoefening of door zijn provinciale afdelingen, zijn clubs 
of verenigingen, in de ruimste betekenis van het begrip. Bij een familievergunning zijn de 
personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de vergunninghouder en zijn kinderen ten 
laste ongeacht hun domicilieadres verzekerd. 
 

c)  mandatarissen van Cycling Vlaanderen, organisatoren en vrijwilligers tijdens verzekerde 
manifestaties. 
 

d)  gemeentebesturen en/of overheidsbesturen in het kader van hun aansprakelijkheid bij de 
inrichting en de organisatie van een verzekerde manifestatie opgenomen in de kalender van de 
federatie. 
 

Voor de niet-leden bij sport promotionele acties wordt een afzonderlijke polis voorzien met als 
polisnummer 03/99.557.639. 
 
 
2. Verzekerde organisaties : 

 
Wielertoerisme VTT : elke georganiseerde fietsmanifestaties, sport promotionele activiteiten en 
elk sportieve en niet-sportieve activiteit georganiseerd door een club of door de federatie (zie polis 
03/99.557.639). 
 
Nevenactiviteiten en conditiebevorderende sporten zoals zwemmen, joggen, fitness, atletiek en 
turnen zowel in clubverband als individueel. Chronoritten (type Marmotte) vallen onder de 
verzekerde activiteiten. Dit zijn ritten met tijdsopname die openstaan voor zowel personen met 
renners- als recreantenvergunning.  
De deelname aan andere dan fietsgerelateerde sportwedstrijden is enkel gedekt indien deze is 
ingericht door een club van WBV of in de kalender van WBV is opgenomen.  
Risicosporten zoals parachutespringen, zweefvliegen, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapenten, 
rotsklimmen, speleologie, duiken en skiën zijn uitgesloten. 
 
De waarborg van het contract is tevens verworven: 
- voor deelname aan organisaties opgenomen in de officiële kalender van de buitenlandse 
federaties aangesloten bij U.C.I. en A.I.T.  

- voor leden vergunninghouders die hun medewerking verlenen aan een verzekerde organisatie. 
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- voor leden en vrijwilligers die actief deelnemen aan een organisatie van de federatie en haar clubs 
van allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken is. 

- tot het gebruik van de fiets in het privé-leven. 
 

3. Begrip wielertoerist VTT: 
Worden beschouwd als wielertoerist VTT, personen die gebruik maken van een fiets (inbegrepen 
elektrische fiets met trapbekrachtiging tot maximum 45 km/uur ), mountainbike, tandem (daarin 
begrepen de blinde duo- in het bezit zijn van een vergunning afgeleverd door hun 
federatie alsook de kinderen onder de 7 jaar die meerijden met een persoon in een aan de fiets 
bevestigd aanhangwagentje (de bestuurder dient dus een lid te zijn van de WBV of een niet-lid met 
een dagvergunning) of plaats nemen op een stoeltje/zitje gemonteerd op de fiets. 
Zijn eveneens verzekerd doch enkel via een familievergunning, kinderen vanaf 4 jaar en voor zover 
ze rijden in gezinsverband en niet tijdens organisaties in groep of sport promotionele activiteiten 
voor volwassenen en kinderen boven de 7 jaar.  
 
Anderzijds wordt wel dekking verleend aan kinderen vanaf 4 jaar, verzekerd via een 
familievergunning, die onder begeleiding van monitoren deelnemen aan recreatieve initiaties en 
uitstappen, ingericht door de federatie of haar aangesloten clubs. 
Hetzelfde geldt voor deelname aan sportkampen ingericht door de federatie of haar aangesloten 
clubs. 
Naast de hoofdactiviteit kan ook dekking worden verleend voor sportnevenactiviteiten met 
uitzondering van risicosporten. 
 
Er wordt tevens bepaald dat de ongevallen die genoemde vergunninghouders zouden overkomen 
tijdens proeven uitgaande van de commissie W.P.V. van Cycling Vlaanderen in geen geval door 
deze polis gedekt worden. De wielrijders met de vergunning van de commissie W.P.V. van 
Cycling Vlaanderen, die verzekerd zijn door het Cycling Vlaanderen contract nummer 
03/99.557.636, mogen eveneens deelnemen aan alle organisaties ingericht of aangenomen door de 
Recreatieve Sportbeoefening en/of de verscheidene vertakkingen daarvan. Bij een ongeval zullen 
de vergoedingen voorzien in de huidige polis in geen enkel geval mogen samengevoegd worden 
met de waarborgen die de renners reeds genieten door het voornoemd contractnummer 
03/99.557.636. 
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HOOFDSTUK II 
 

DOEL, OMVANG EN TERRITORIALE UITGESTREKTHEID VAN DE VERZEKERING 
 
 
1. Doel 

 
Onder de voorwaarden en tot beloop van de waarborgen van dit contract dekt de Maatschappij : 
 
a) de persoonlijke ongevallen waarvan de vergunninghouders, wielertoeristen VTT van Cycling 

Vlaanderen het slachtoffer zijn tijdens verzekerde manifestaties en proeven, d.w.z. als een 
verzekerde door de plotselinge en toevallige uitwerking van een uitwendige oorzaak en de 
afwezigheid van een inwendige oorzaak lichamelijk letsel oploopt. 

 
b) de schade aan derden veroorzaakt door de verzekeringsnemer en/of de verzekerden zoals ze 

bepaald zijn in Hoofdstuk I hiervoor naar aanleiding van een verzekerde proef of manifestatie. 
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de bovenstaande verzekeringen verplicht 
en onscheidbaar tijdens de duur van de onderhavige verbintenissen, die in de vorm 
van een enige en collectieve overeenkomst zijn aangegaan. 

 
 
2. Omvang 
 

a)  De waarborgen van dit contract strekken zich exclusief uit tot de verzekerde activiteiten 
vermeld onder artikel 2. 
 

 van en naar het 
werk (arbeidsongevallen) en voor de weg van en naar de school. 

 
 
3. Territoriale uitgestrektheid 

De waarborg van het contract strekt zich uit tot de ongevallen wereldwijd overkomen. 
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HOOFDSTUK III 
 

PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING 

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden AG Insurance 
Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus  Top Collective Business met referentie 0079-
2288003N-26102015 
 
 
A. Verzekerden 

De persoonlijke verzekering is alleen geldig voor de vergunninghouders wielertoeristen VTT, 
 

sporten en voor de cyclobal minder dan 16 jaar. 
 
 

B. Verzekerde sommen 
 
De verzekerde waarborgen bedragen, per hoofd : 
 

 BASISDEKKING 
 
 
1) overlijden : 

8.500 EUR bij overlijden uiterlijk 3 jaar na ongeval. Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden 
enkel de betaalde begrafeniskosten terugbetaald tot maximum 8.500 EUR 

 
2) blijvende werkonbekwaamheid :  

35.000 EUR bij blijvende werkonbekwaamheid van 100%,   uiterlijk tot 3 jaar na ongeval 
(volgens B.O.B.I.-Belgische Schaal invaliditeit). 
 

3) tijdelijke werkonbekwaamheid :   40 EUR per dag gedurende 2 jaar bij totaal verlies aan 
beroepsinkomsten en er geen tussenkomst ziekte-en invaliditeitsverzekering voorzien is. 
Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die na eventuele tussenkomst van het ziekenfonds toch nog 
een werkelijk loonverlies lijden (en dit uitsluitend voor loon- en weddetrekkenden): vanaf de 1ste 

 
 

4) medische kosten gedurende maximum 3 jaar 
 

a) indien tussenkomst van de mutualiteit : 
alle door R.I.Z.I.V erkende prestaties : 100% verschil tussen R.I.Z.I.V.-tarief en tussenkomst 
mutualiteit. 
 

b) indien geen tussenkomst mutualiteit : enkel officieel remgeld. Het aandeel mutualiteit blijft ten 
laste van het slachtoffer 

 
Uitdrukkelijk wordt evenwel overeengekomen dat bij wijziging van de wetten en reglementen inzake 
R.I.Z.I.V. de Maatschappij het recht zal hebben, na bespreking met Cycling Vlaanderen, de 

Vlaamse decreet van 27/02/2009 en 16/09/2016 gerespecteerd worden. 
 

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het remgeld ten laste van de slachtoffers wordt verhoogd 
of indien bepaalde verstrekkingen geheel ten laste komen van de patiënten. 
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Bovendien zal de tussenkomst van de verzekeraar, wat betreft de medische kosten, voor de prestaties 
niet voorzien in de tarieven R.I.Z.I.V., in alle gevallen beperkt zijn tot maximum 625,00 EUR . 
 
De terugbetaling van de tandprothesekosten is beperkt tot 800 EUR per slachtoffer en per ongeval 
met een maximum van 200 EUR per tand. 
 
De vervoerkosten worden uitbetaald op basis van het tarief arbeidsongevallen. 

 
Er is geen uitkering voorzien voor brillen, contactlenzen en bestaande prothesen. Deze blijven dus 
uitgesloten van de dekking. 

 
 

 OPTIONELE UITGEBREIDERE DEKKING 
 

WAARBORGEN VERZEKERDE BEDRAGEN 
Overlijden 17.500 EUR 
Blijvende ongeschiktheid 75.000 EUR 
Tijdelijke ongeschiktheid 50 EUR per dag 
Medische kosten 150 % verschil RIZIV en tussenkomst Mutualiteit 
Niet-Riziv 800 EUR 
Tandprothese 2.400 EUR per ongeval en 600 EUR per tand 
Vrijstelling 25 EUR 
 

 
 

C. Uitbetaling van de uitkering bij OVERLIJDEN 
 

porate  Accidents Plus  
en meer bepaald hoofdstuk 2.2., artikel 19.  
De verzekerden kunnen op hun aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning de persoon 
(personen) vermelden aan wie de uitkering bij overlijden moet worden uitbetaald. 
 
Bij gebrek aan wettige erfgenamen zal de Maatschappij de vergoeding betalen aan het Fonds  
van Cycling Vlaanderen, afdeling Recreatieve Sportbeoefening, na aftrek der medische- en andere 
gelijkaardige kosten  alsmede begrafeniskosten. De vergoeding zal nooit uitbetaald worden aan de 
Staat. 
De verzekerde kan een andere begunstigde aanwijzen, tenzij de begunstiging aanvaard is.  
 

sluiten van het onderzoek en het vervullen van alle vereiste formaliteiten. 
 
Overlijdt de verzekerde in het buitenland, dan zal de Maatschappij de kosten voor repatriëring van 
het stoffelijk overschot voorschieten. Deze kosten worden wel te verstaan in mindering gebracht van 
het kap  

 
D. Uitbetaling van de uitkering bij BLIJVENDE INVALIDITEIT 
 

 
en meer bepaald hoofdstuk 2.2., artikel 20.  
Er wordt overeengekomen dat voor de regeling van de uitkering bij blijvende invaliditeit alleen de 
lichamelijke gesteldheid in aanmerking komt, zonder te letten op de sportieve geschiktheid van de 
betrokkene. 
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E. Uitbetaling van de vergoeding bij TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID 
 

Overeenkomstig  
en meer bepaald hoofdstuk 2.2., artikel 21.  
 
Het is wel te verstaan dat voor alle personen, welke geen loonverlies noch verlies van 
beroepsinkomen kunnen bewijzen, er geen dagelijkse vergoeding zal worden uitgekeerd. 

 
 
F. Uitbetaling van de medische-,  pharmaceutische-,   hospitalisatie- en vervoerkosten 
 

 
en meer bepaald hoofdstuk 2.2., artikel 22.  

 
OPMERKING: 
Onder de terugbetalingen door de Maatschappij toegestaan komen voor: de kosten van massage,  
radiografie, prothese en van alle speciale behandelingen, zoals fysiotherapie, elektrotherapie, enz. 
zonder dat deze opsomming beperkend is. 
 
De medische en gelijkgestelde kosten zullen slechts terugbetaald worden na het voorleggen van  
ereloonnota's en andere bewijsstukken. Deze zullen bewaard worden in de archieven van de  
Maatschappij. 
 
NOTA: 
De aandacht dient erop gevestigd dat in toepassing van de waarborg verleend door huidig 
contract, de verzekeraars zullen tussenkomen na het Ziekenfonds tot beloop van de voorziene  
som, conform R.I.ZIV.-tarief en dit wanneer de verzekerde onderworpen is aan de R.S.Z. 
 
In de tegenovergestelde hypothese, d.w.z. wanneer de verzekerde niet onderworpen is aan de  
R.S.Z., zullen de verzekeraars onmiddellijk tussenkomen gedurende de contractuele duurtijd tot  
beloop van het bedrag voorzien door de tarieven van het R.I.Z.I.V., overeenstemmend met het 
officieel remgeld. 
 
Het aandeel mutualiteit blijft ten laste van de verzekerde. 

 
G. Voorschotten 
 

De Maatschappij aanvaardt voorschotten uit te betalen aan de verzekerden die een ongeval oplopen 
waaruit klaarblijkelijk een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen voortspruit. 
 
De kwitanties hiervoor zullen voor een periode van twee weken worden opgemaakt, behalve de 
eerste, die slechts na de eerste dertig te vergoeden dagen van arbeidsongeschiktheid wordt 
opgemaakt. 

 
H.  Uitbreiding 

 
a) WORDEN GELIJKGESTELD MET ONGEVALLEN INGEVOLGE UITWENDIGE 

OORZAAK :  
Ziekten,besmetting en infecties rechtstreeks een gevolg van het ongeval, bevriezing, zonnesteek, 
verdrinking, hydrocutie, vergiftiging, toevallige of misdadige verstikking lichamelijke letsels door 
wettige zelfverdediging of door redden van personen, dieren, goederen in gevaar. 
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Letsels door aanslagen, aanranding, tetanus of miltvuur, beten van dieren, steken van insecten. 
 
Ook de gevolgen van lichamelijke inspanning die zich plots manifesteren zoals hernia, 
liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuren, verstuikingen en ontwrichtingen. 
 
Lichamelijke letsels tengevolge uiting, eigen aan ziekelijke toestand van de verzekerde waarbij de 
pathologische gevolgen voortspruitend uit deze ziekelijke toestand niet verzekerd zijn.  
 
Er wordt overeengekomen dat bijvoorbeeld één van deze verzekerden die door een zonnesteek 
getroffen, in staat van onbewustheid, toch een begonnen krachtinspanning zou doordrijven met 
eventuele verergering van de gevolgen - iets wat als vermetel kan beschouwd worden voor iemand 
die geheel bij zijn bewustzijn zou zijn - toch integraal de waarborgen zal genieten, zonder dat de 
Maatschappij enig onderscheid mag maken tussen de gevolgen van de letsels en hun oorzaken. 

 
PLOTS HARTFALEN (enkel voor leden met een jaarvergunning): 

ongeval-   wordt eveneens verleend in geval van 
een plots overlijden tijdens het sporten ten gevolge van een hartfalen. En dit overeenkomstig de 
verzekerde sommen (Hoofdstuk III, B.). 
 

b) Invloeden van weersomstandigheden 
 

De verzekerden die gedurende een verzekerde organisatie of manifestatie getroffen worden door 
de bliksem, of zelfs indien het ongeval te wijten is aan ongunstige weersomstandigheden zoals: 
ijzel, sneeuw, hagel, enz. genieten onverminderd het voordeel van deze polis. 

 
c) Ongeval in het buitenland 
 

Het feit dat een verzekerde in het buitenland verzorgd wordt of gehospitaliseerd moet worden kan 
geen invloed hebben op het bedrag van de uitkeringen die hem worden toegekend voor de één of 
andere verzekerde manifestatie. 
 

d) Verlenging van ongeschiktheid 
 

Voor iedere verlenging van ongeschiktheid, aanvankelijk door de geneesheer bepaald, moet tijdig 
een nieuw medisch attest worden ingediend. Bij niet-naleving van deze bepalingen zal de 
Maatschappij de uitkeringsstaat van de verzekerde afsluiten en alleen rekening houden met de 
duur van de ongeschiktheid volgens het laatst ingediende attest. 

 
e) Leeftijdsgrens 
 

grens bepaald op 75 jaar, en 
dit o  Top Collective 

 Er wordt tussen de partijen overeengekomen, dat 
voor de vergunninghouder boven de 75 jaar, het nodig is een medisch attest van goede gezondheid 
voor te leggen om te kunnen genieten van de waarborgen van het contract. 
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HOOFDSTUK IV 
 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN 

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden AG Insurance 
Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. met referentie 0079-2329404N-18112017 
 
 
1 .   Waarborgen en verzekerde bedragen 

 
Deze waarborg geldt voor alle verzekerden die lichamelijke en/of materiële schade veroorzaken 
aan derden, in toepassing van de art.1382 tot en met 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en dit tot 
 
Lichamelijke schade : 2.500.000 EUR per slachtoffer en 5.000.000 EUR per schadegeval. 
 
Materiële schade : 620.000 EUR per schadegeval. 
Toevertrouwde Goederen: 15.000 EUR per schadegeval. Voor deze waarborg wordt er een 

algemene vrijstelling van 750 Euro per schadegeval toegepast. 
 
In toepassing van het K.B. dd. 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimum 
garantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de extra-contractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot het privé-leven : 
 
a) wordt het herstel van de materiële schade beperkt tot het bedrag dat de 123,95 EUR 

overschrijdt. Deze vrijstelling die noch afkoopbaar noch verzekerbaar is, wordt toegepast op 
de ongevallen van het privé-leven of activiteiten/uitstappen die niet door de federatie of haar 
clubs wordt ingericht, met uitzondering van de ongevallen van het beroepsleven ( 
beroepsrenners) en van deze gedekt door een verplichte verzekering (wedstrijden);  

  
 Bovendien is deze vrijstelling ook van kracht voor ongevallen van niet-decretaal verplichte 

leden zoals clubs( uitzondering ter gelegenheid wedstrijden) en niet sportieve leden.. 
 
b) wordt bepaald dat voormelde bedragen van 620.000 EUR en van 123,95 EUR gekoppeld zijn 

aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van 
december 1983, zijnde 119,64 (basis 100 in 1981). 

 
 
2.  

Alle verzekerden zijn onderling derden met uitzondering van de personen die gewoonlijk onder het 
dak van een verzekerde wonen wanneer de verzekerde persoonlijk de schade heeft veroorzaakt. 

 
3.     Motorvoertuigen (uitsluiting) 

De waarborg van deze polis geldt onder geen beding voor lichamelijke of materiële schade aan  
derden veroorzaakt door motorvoertuigen toebehorende aan of ter beschikking gesteld van de   
verzekerden. Ingeval een verzekerde zich voor deze risicoverhoging wenst te dekken, dient hij   
hiervan aangifte te doen bij het verzekeringskantoor N.V. CONCORDIA. Na onderling overleg   
zullen dan speciale premies vastgesteld worden. 
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HOOFDSTUK V 
 
 

RECHTSBIJSTAND 
 
 
Aan de verzekerden wordt rechtsbijstand verleend overeenkomstig de algemene voorwaarden 

-2312203N-20022010). 
 
Verzekerd bedrag : 50.000 EUR per schadegeval 
 
Insolventie van derden : 15.000 EUR per schadegeval 
 
Verzekerden worden onderling als derden beschouwd. 
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HOOFDSTUK V 
 
 
1. PREMIES : RECREATIEVE SPORTBEOEFENING 

Jaarpremies lasten en kosten inbegrepen (9,25 %) 
 
Burgerlijke Aansprakelijkheid + Rechtsbijstand + Ongevallen 
 
1.  Verzekeringsnemer                                                                                                nihil 
 
2.  Wielertoeristen VTT  
 

Type vergunning BASISDEKKING UITGEBREIDE DEKKING 
12 maanden 13,00 EUR 20,00 EUR 
16 maanden 14,40 EUR 21,60 EUR 
Familievergunning 12 maanden 19,50 EUR 29,25 EUR 
Familievergunning 16 maanden 21,00 EUR 31,50 EUR 
Familievergunning 17 maanden (recreatief) 20,00 EUR 30,00 EUR 

    
 

3. Cyclobal internationalen, artistieke wielrenners, cyclobal jeugd 5 tot 16 jaar, 
begeleiders-trainer, B-chauffeur, B-coach, B-jurylid, B-kunstwielrijden, 
B-mecanieker, B-opleider, B-scheidsrechter,B-cyclobal   
 

BASISDEKKING UITGEBREIDE DEKKING 
10,40 EUR 15,60 EUR 

 
 

4.  Cyclobal veteranen  en kunstwielrijden jeugd 6 tot 10 jaar   
 

BASISDEKKING UITGEBREIDE DEKKING 
9,20 EUR 13,80 EUR 

 
    

5.  Wielertoeristen VTT + BMX recreatief gebruik piste, alle leeftijden  
  

 
Type vergunning BASISDEKKING UITGEBREIDE DEKKING 

12 maanden 13,00 EUR 20,00 EUR 
16 maanden 14,40 EUR 21,60 EUR 

 
 
 
 

 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de in dit contract bedongen premie afhankelijk is  
van het bestaan bij de Maatschappij van het polisnummer 03/99.557.636. 
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Mocht dit laatste contract om de een of andere reden hetzij door de Maatschappij, hetzij door  
Cycling Vlaanderen worden opgezegd, dan zal de premie van de onderhavige polis en zijn 
bijvoegsels verdubbeld worden vanaf de vervaldag volgens op de verzendingsdatum van de 
betrokken kennisgeving. 

 
 
2. INVORDERBAARHEID VAN DE PREMIES 
 

De premies en extrapremies zijn invorderbaar, door tussenkomst van het verzekeringskantoor  
N.V. CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 te 9000 GENT op de zetel van Cycling Vlaanderen, 
Strandlaan 3 te 9000 Gent. 

 
3. AANVANG EN DUUR 

 
De waarborgen van de polis zijn van toepassing voor de schadegevallen vanaf 01/01/2013. 
 
De polis heeft een duurtijd van 3 jaar en wordt nadien  stilzwijgend verlengd voor periodes van 3 
jaar. 
 

 
4. VERVAL VAN RECHTEN 
 

De verzekeringsnemer kan slechts zijn recht op de schadeloosstelling wegens niet-betaling van de 
premie verliezen, indien een aangetekend schrijven uitgaande van de Maatschappij ten minste 15 
dagen na de verzending zonder gevolg is gebleven. 
 
Iedere valse aangifte, verzwijging of weglating brengen slechts het verval van rechten mee indien ze  
vrijwillig gebeurd zijn, dit in afwijking van de bepalingen van de verzekeringswet van 25 juni 1992. 
 
Eenvoudige erkenning van de materiële feiten is geen grond voor vervallenverklaring, evenmin het 
toedienen van de verzorging die de toestand van het slachtoffer eist, daar de Maatschappij dit als een 
daad van menslievendheid beschouwt. 
 
Erkenning van aansprakelijkheid door een aangestelde of enig ander persoon dan de verzekerde, of 
een behoorlijk door hem gemandateerd lasthebber, brengt geen verval van rechten mee. 
 
 

5. AANGIFTE VAN ONGEVAL 
 

Ieder ongeval moet binnen de tien dagen nadat de verzekerde er kennis van gekregen heeft,  
aangegeven worden bij de N.V. CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 te 9000 GENT. 
 
Geen enkele aangifte is ontvankelijk na het verstrijken van de wettelijke termijn van drie jaar. 
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HOOFDSTUK VII 
 
 
1. AFSTAND, SAMENVOEGING VAN DE VERZEKERING, SUBROGATIE 
 

Elke vergoeding die verschuldigd is krachtens de beschikkingen van de Persoonlijke 
Ongevallenverzekering zal slechts aan de begunstigden uitbetaald worden tegen een verklaring 
van afstand, m.a.w. de betaling van de vergoeding ontslaat de Maatschappij definitief van alle, 
zelfs onvoorziene gevolgen van het ongeval. 
 
De Maatschappij zal van de vergoeding die zij aan het verzekerde slachtoffer, op grond van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient uit te keren, het bedrag aftrekken dat zij reeds heeft 
uitbetaald uit hoofde van de Persoonlijke Ongevallenverzekering. 
 
De vergoedingen op grond van de Persoonlijke Ongevallenverzekering worden niet samengevoegd 
met die bekomen in toepassing van de burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een gewaarborgd ongeval 
wordt de Maatschappij tot het beloop van alle krachtens dit contract gestorte vergoedingen, in de 
rechten en vorderingen van de begunstigden van de vergoedingen gesteld tegen de voor het 
schadegeval aansprakelijke derden en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. Bovendien en voor zover 
als nodig dragen de gerechtigden van de vergoedingen, voor de sommen die zij van de Maatschappij 
hebben ontvangen, hun schuldvorderingen op de voor het schadegeval aansprakelijke derden en hun 
aansprakelijkheidsverzekeraars, over aan de Maatschappij. 

 
2. VERGUNNINGHOUDERS MEER DAN 75 JAAR OUD 
 

Er wordt tussen de partijen overeengekomen, dat voor de vergunninghouder boven de 75 jaar, het 
nodig is een medisch attest van goede gezondheid voor te leggen om te kunnen genieten van de 
waarborgen van het contract. 

 
3. MILITAIREN 
 

Er wordt overeengekomen dat de beroepsmilitairen, houders van een vergunning  
"wielertoerist", volledig de dekkingen van deze overeenkomst genieten. 

 
4. ZWARE FOUT 
 

De Maatschappij verklaart uitdrukkelijk door deze polis alle geldelijke gevolgen te dekken van  
ernstige of zware fouten begaan door een verzekerde, met uitzondering evenwel van bedrog in de zin 
hiervan gegeven door de Wet van de Rechtspraak. 
 
Ingeval van betwisting over de bedrieglijke aard van het feit dat het ongeval heeft teweeggebracht, 
ligt de eindbeslissing bij de rechtbanken of bij de arbitragecommissie hieronder voorzien. 
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5. ARBITRAGE 

 
Bij gelijk welk geschil ontstaan tussen de bij de verzekering belanghebbende partijen zullen 
deze een minnelijke oplossing nastreven door het twistpunt voor te leggen aan de Commissie voor 
Verzekeringen van Cycling Vlaanderen   Indien zij nochtans tot geen oplossing zouden komen zal het 

geschil scheidsrechterlijk en zonder beroep beslecht worden. 
 
Ten einde, zullen de partijen het eens worden omtrent de keuze van één enkel scheidsrechter. 
 
Ingeval zij het niet eens worden omtrent deze eerste wijze, zal elk dezer scheidsrechters, ingeval zij 
het niet eens worden, zich door een derde scheidsrechter laten bijstaan om tezamen met hen het 
geschil te beslechten. 
 
De scheidsrechters zullen hun beslissing in notulen vastleggen zonder nochtans 
te vermelden over welke punten en om welke motieven hun meningen verschillen. 
 
Wat ook hun aantal is, zij oordelen gemeenschappelijk in de termen van het Recht en zij mogen, 
op straffe van nietigheid, niet afwijken van de beschikkingen van deze polis. Zij zullen te Brussel 
vergaderen.  
 
Zo één der partijen in gebreke blijft haar scheidsrechter aan te duiden of één der scheidsrechters in  
gebreke blijft om zijn opdracht te aanvaarden of zo de twee scheidsrechters het niet eens worden  
omtrent de keuze van een derde, zal de benoeming gedaan worden door de Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel op verzoek van de meest gerede partij.  
 
De scheidsrechters zullen ontslagen zijn van alle rechterlijke formaliteiten en iedere partij zal haar 
aandeel in de erelonen en kosten van het scheidsrechterlijk geding ten laste nemen. De kosten van de  
derde scheidsrechter worden door beide partijen, ieder voor de helft, gedragen. 

 
 
6. RECHTSBEVOEGDHEID 

De Maatschappij verklaart uitdrukkelijk zich ingeval van geschil dat niet te regelen valt door de 
arbitrage waarvan sprake in artikel 5 hiervoor, te zullen schikken naar de vonnissen van de Belgische 
Rechtbanken met jurisdictie in de effectieve woonplaats van de verzekerde. 

 
 
7. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

De bepalingen van deze overeenkomst vullen de Algeme  
(ref. 0079-2329404N-18112017) en (ref. 0079-2288002N-18112015) aan. 
Zij vernietigen en vervangen deze in geval van tegenstrijdigheid. 

 
 
8. KEUZE VAN WOONST 
 

Iedere begunstigde van dit contract kiest van rechtswege domicilie op de zetel van de  
V.Z.W. Cycling Vlaanderen, Strandlaan 3 te Gent. 
 



 

Bijzondere Voorwaarden polis 99.557.637 

 

AG Insurance NV  RPR Brussel  BTW BE 0404.494.849  -  www.aginsurance.be 
E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel 
IBAN : BE02 1401 2004 4540  -  BIC : GEBABEBB 
  16 

 
9. MEDEDELINGEN 
 

Mededelingen ingevolge een artikel van deze overeenkomst worden uitsluitend gedaan door 
tussenkomst van de N.V. CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 te 9000 GENT. 
 
De verzekeringsnemer en ieder ander begunstigde van deze verzekering verplichten zich ertoe 
alle aangetekende brieven of verzendingen in ontvangst te nemen die hun geadresseerd worden 
door de Maatschappij of haar lasthebber, het Verzekeringskantoor N.V. CONCORDIA, en dit 
voor de ganse duur van het contract. 

 
 
10. TEKST VAN DE OVEREENKOMST 
 

Wanneer de overeenkomst in meerdere nationale talen is opgesteld, dan zal, in geval van  
betwisting, alleen rekening gehouden worden met de voor de verzekerde meest gunstige tekst. 

 
 
11. MAKELAAR-ONDERHANDELAAR 
 

Alle aangiften en regularisaties evenals de afrekening en de regeling der premies en de verliezen, 
zelfs elk bericht, mededeling en andere, van toepassing op huidig contract, zal gelding geschieden 
via de NV. CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 te 9000 Gent, bemiddelaar van huidig contract. 

 
 
12. PREMIE 
 

De Onderschrijver verbindt er zich toe trimestrieel een provisionele premie te betalen. Na het 
verstrijken van een verzekeringsjaar wordt de premie-afrekening opgesteld.  

 
 
Opgesteld te Brussel op 17/12/2019 
 
 
   
VOOR DE MAATSCHAPPIJ                                                           DE VERZEKERINGSNEMER  
AG Insurance NV 

 
                                                                                            
Chris Segers 
Senior Underwriting Liability  
 


