
VENNOOTSCHAPSZETEL 

Frankrijklei 79  
2000 Antwerpen   
Tel. 03 247 35 11   
Fax 03 247 35 90   

EXPLOITATIEZETEL 

Louizalaan 222  
1050 Brussel   
Tel. 02 645 72 11 
Fax 02 645 73 33 

info@nateus.be 
www.nateus.be 

RPR 0808 719 880
Nateus nv - Verzekeringsonderneming 
toegelaten onder codenr. 2652

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse volleybalbond onderschreef bij Nateus nv een verzekeringscontract Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Persoonlijke 
Ongevallen voor ongevallen overkomen aan haar leden tijdens de activiteiten georganiseerd door de Vlaamse volleybalbond en de 
aangesloten clubs.

Onder lichamelijk ongeval wordt begrepen: ‘een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt en waarvan de 
oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer.’

De polis verleent een minimumwaarborg zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 31/05/2002.

De verzekering komt tussen in de behandelingskosten:
• tot beloop van maximaal 200 % van het Riziv-barema onder aftrek van de tussenkomst mutualiteit
• alleen de prestaties opgenomen in de Riziv-nomenclatuur komen voor terugbetaling in aanmerking; d.w.z. prestaties waarvoor geen 

Riziv-tussenkomst is, worden niet door de verzekeraar terugbetaald
• de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een eenpersoonskamer worden niet terugbetaald
• de polis voorziet een vrijstelling ‘medische kosten’ van € 6,20 per schadegeval en per slachtoffer

De ongevals- en verwondingsaangifte moet opgestuurd worden naar:
VLAAMSE VOLLEYBALBOND VZW
Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
Tel. 02 257 16 00 - Fax 02 257 16 02

Het verdere beheer en de afhandeling van het schadegeval gebeurt rechtstreeks door Nateus nv. Vergeet niet bij de communicaties met 
Nateus het refertenummer Nateus te vermelden.

Voor te leggen schadebewijsstukken:
Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer 
de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift 
af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:
• origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit
• originele apothekersnota’s
• ziekenhuisfactuur

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en  
Nateus nv niet tot tussenkomst gehouden is).
Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

INFOBROCHURE 

Vlaamse volleybalbond

Ref.: 2-019-2008-11

2-
01

9-
20

09
-0

1


