
Verenigingen en VZW’s Cover

Flexibel en vernieuwend!



Net zoals elk ander bedrijf, loopt een vzw een aantal risico’s aangaande de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
organisatie en de mogelijke lichamelijke ongevallen van haar medewerkers en/of vrijwilligers. Om te vermijden 
dat de verzekering van deze risico’s resulteert in een amalgaam van polisvoorwaarden en naast elkaar lopende 
contracten, voorziet onze nieuwe polis “Verenigingen en VZW’s Cover” dekking voor al deze risico’s binnen het 
raamwerk van slechts 1 enkel contract. 

De basisfilosofie van onze nieuwe polis: flexibiliteit en oplossingen op maat van de klant, zowel op het vlak van 
waarborgen als tarieven. Onze polis voorziet in een volledige set waarborgen, modulair opgebouwd in functie van 
de verzekeringsnoden van uw organisatie, met andere woorden: maatwerk. Dit betekent tevens:

>  Geen hiaten in de dekking, geen dubbele dekkingen, geen dubbele premie

>  Vereenvoudigd beheer van uw verzekerings-dekkingen via slechts één polis

>  De zekerheid dat effectief al de risico’s van de werking van uw organisatie werden voorzien in het contract

>  Een all-in tarief op maat van het risico.

Bovendien  bieden wij  u ook de mogelijkheid tot het verzekeren van een koepelorganisatie met diverse vzw’s, 
wat garant staat voor een optimale verzekering op het moment dat er een nieuwe vzw binnen de koepel wordt 
opgericht.
Wij denken graag met u mee, zodat u goed verzekerd bent voor al de risico’s waarmee uw organisatie in 
aanraking kan komen, zodat u zich nooit meer dient af te vragen of uw activiteit wel voldoende verzekerd is.

Wij bieden u een verzekering aan, waarin het samenspel van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, 
lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand er voor zorgt dat uw organisatie beter wordt beschermd. Dit is 
de basisverzekeringspolis voor elke non-profit organisatie en voor kleinere verenigingen zonder personeel, 
eigen patrimonium of wagenpark vaak de enige verzekeringspolis die nodig is. Onze polis richt zich op alle 
organisaties die sociaal-culturele en sportactiviteiten organiseren binnen de non-profit sector.

Flexibel en 
vernieuwend!
De wereld van de verenigingen en vzw’s is een smeltkroes van verschillende 
entiteiten met één gemeenschappelijk doel: mensen en middelen bijeen 
brengen om een welomschreven niet-commercieel doel te bereiken. Dat doel 
kan liggen op verschillende terreinen: sport, cultuur, mensenrechten, milieu, 
gezondheid, ouderlingenzorg, jeugdwerking,….

Verzekering van koepelorganisaties

Wij voorzien de mogelijkheid tot het verzekeren van koepelorganisaties van diverse vzw’s en 
organisaties onder één dak en de zekerheid van een optimale verzekering op het moment dat 
een nieuwe vzw binnen de koepel wordt opgericht (automatische dekking mits aanmelding 
binnen de 3 maand na oprichting van de vzw).



Kort samengevat:
>  Wie is verzekerd?

•  De vereniging zelf.
•  De leden van de raad van bestuur.
•  De personeelsleden met inbegrip van gehuurd/ geleend personeel van derden.
•  De vrijwilligers.
•     Leden en deelnemers aan bepaalde activiteiten.
•  Residenten.
•  Anderen die in de bijzondere voorwaarden vermeld worden.

>  Wat is de omvang van de waarborg?
•  De waarborg aansprakelijkheid omvat de algemene aansprakelijkheid, de persoonlijke aansprakelijkheid van 

de leden, deelnemers en vrijwilligers, aansprakelijkheid na levering, burgerlijke aansprakelijkheid voor een 
toevertrouwd goed, beroepsaansprakelijkheid.

•    Lichamelijke ongevallen: overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid, medische en andere kosten, 
stoffelijke schade.

•   Rechtsbijstand.

>  Wat zijn de verzekerde kapitalen?
•     De verzekerde kapitalen en franchises zijn binnen bepaalde grenzen vrij te bepalen in functie van de noden en 

budgetten van uw organisatie.
•     Inzake medische kosten kan u opteren voor een forfaitair bedrag of voor een terugbetaling volgens de RIZIV 

barema’s.

>  Wat zijn de uitbreidingen op de basiswaarborg?
 Automatische dekking van nevenactiviteiten: 
 vergaderingen, repetities, onderhoud en kleine herstellingen van gebruikte gebouwen, deelname aan beurzen en 

tentoonstellingen en organisatie van tijdelijke activiteiten zoals ledenfeesten.

Zijn standaard verzekerd, onder andere: 
•   Schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen.
•  Het gebruik van gemotoriseerde rolstoelen.
•   Aansprakelijkheid voor dieren die voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.
•  De gastgezinnen waarop uw organisatie beroep doet in het kader van haar werking.
•    Vervoerskosten, kosten van opsporing, redding en repatriëring.

Kunnen optioneel verzekerd worden:
•  Indien er binnen de organisatie een risico beroepsaansprakelijkheid bestaat, kan dit risico mee afgeschermd 

worden in de polis.
• Ook paramedische beroepsaansprakelijkheid kan in de polis mee verzekerd worden.
•  De waarborg lichamelijke ongevallen is verzekerbaar voor alle verzekerden, ongeacht hun leeftijd. De 

verschillende personen waarmee uw vereniging werkt, kunnen desgewenst via een eigen, unieke formule 
verzekerd worden. Leden van de raad van bestuur hebben misschien een andere verzekeringsbehoefte dan de 
vrijwilligers.



Voorwaarden 
Raadpleeg de voorwaarden van de verzekeringspolissen (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, enz.) op 
www.belfius-verzekeringen.be.
Dit document is louter informatief. Het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet. De algemene en bijzondere voorwaarden 
blijven de enige referentie m.b.t. de dekkingen en de contractuele bepalingen van de verzekering.

Looptijd polis
De duur van de overeenkomst is in principe één jaar, stilzwijgend hernieuwbaar.
De bijzondere voorwaarden kunnen hiervan eventueel afwijken.

Offerte aanvragen 
Een offerte met berekening van premies kan u steeds aanvragen via uw consultant of relatiebeheerder.
Via de contactpagina’s van www.belfius-verzekeringen.be, waar u de lijst met deze contactpersonen kan raadplegen.

Relevante documenten (algemene voorwaarden, productfiches)
De algemene voorwaarden en eventueel beschikbare productfiches zijn kosteloos raadpleegbaar op de productpagina’s van 
www.belfius-verzekeringen.be of bij uw consultant of relatiebeheerder.

Klachten
• Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij uw consultant, relatiebeheerder 

of polisbeheerder.
• Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5 te 1210 

Brussel of via e-mail: ombudinsur@belfius-insurance.be 
• U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich steeds wenden tot de de “Ombudsdienst van de 

Verzekeringen”, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.
 U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende link: http://www.ombudsman.as.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing.

Staat van herkomst van de verzekeraar
Belfius Insurance is een Belgische verzekeringsonderneming.

Algemene informatie

Belfius Verzekeringen is een merk- en handelsnaam van Belfius Insurance nv - Verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037 
Galileelaan 5 - B-1210 Brussel - Tel.: + 32 2 286 76 11 - Fax: + 32 2 286 76 99 - IBAN BE72 0910 1224 0116 - BIC GKCCBEBB - 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - info@belfius-insurance.be - www.belfius-verzekeringen.be - 02/2016 - SPPS0021-2


