
Polis Ethias  45.410.724 

De VMBB heeft de nodige verzekeringen als sportfederatie. Voor alle competities of gemelde 

activiteiten is de dekking verworven. Veel clubs staan daar echter niet bij stil. De VMBB heeft hiervoor 

een eenvoudige oplossing voor uitgewerkt: een goedkope polis op jaarbasis!  

De VMBB biedt zijn clubs de mogelijkheid om zich te verzekeren in burgerlijke aansprakelijkheid en 

persoonlijke ongevallen, welke niet verzekerd worden via de federatiepolis. De polis BA biedt de 

aangesloten clubs vanaf heden ook de mogelijkheid om hun nevenactiviteiten in Burgerlijke 

Aansprakelijkheid verzekerd te zien.  

Wat wordt verstaan onder nevenactiviteiten?    

- Motortreffens, vergaderingen, trainingen, wedstrijden, repetities georganiseerd door de aangesloten 

club.  

- Het onderhoud, kleine herstellingen en schoonmaak van de gebouwen en installaties gebruikt voor 

de verzekerde activiteiten.   

- De montage en demontage van het materiaal.    

- De deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen, organisatie van commerciële, culturele of 

sociale manifestaties.   

- Tijdelijke activiteiten zoals een eetfestijn of een bal ter ondersteuning van de verzekerde activiteit.  

- De bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip van het risico voedselvergiftiging  

Wie is verzekerd?   

De organisatie, bestuur, leden van de aangesloten clubs, de vrijwilligers van de club, de vrijwilligers die 

zich occasioneel inzetten voor de club.  

Voorwaarde  

Als club aangesloten zijn bij VMBB en een ledenlijst doorgeven, samen met de activiteitenkalender.   

Waarborgen en jaarlijkse premie per verzekerde  
BA en BA na Levering  

Lichamelijke schade:   12.500.000 EUR  

Stoffelijke schade:                625.000 EUR 

Zuiver onstoffelijke schade:   250.000 EUR  

Toevertrouwd goed:                 25.000 EUR  

  

Jaarlijkse premie per verzekerde:  BA: 1,0251 EUR + taks per persoon  

  

 

  

  

  



Uitbreiding Persoonlijke Ongevallen tijdens dergelijke activiteiten (motortreffens, eetfestijnen,…)  

De te verzekeren personen kunnen optioneel op jaarbasis ook de waarborg Persoonlijke Ongevallen 

onderschrijven voor dergelijke nevenactiviteiten, waarbij volgende mogelijk is:  

 Persoonlijke Ongevallen zonder Motorrijden   

Overlijden     2500 EUR  
Blijvende Invaliditeit   2500 EUR  

Tijdelijke Invaliditeit   niet verzekerd  

Medische Kosten    2500 EUR (25 EUR franchise pp)  
Jaarlijkse premie per verzekerde: 3,528 EUR + taks  

 

 Persoonlijke Ongevallen met Motorrijden (voor motortreffens, rondritten – geen snelheid 

of trainingen)  

Overlijden     2500 EUR  
Blijvende Invaliditeit   2500 EUR  

Tijdelijke Invaliditeit   niet verzekerd  

Medische Kosten    2500 EUR (25 EUR franchise pp)  
 Jaarlijkse premie per verzekerde: 9,88 EUR + taks  

  

  

          AKKOORD VAN DE CLUB OM ZICH TOT DE POLIS AAN TE SLUITEN  
  

Handtekening  
  

 

 

 
Datum  

  

 

 
Bijgevoegde ledenlijst en activiteitenkalender  

  

  

  

  

  

  


