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BIJZONDERE VOORWAARDEN – versie November 2020 

Deze voorwaarden vervangen de vorige bijzondere voorwaarden.  
 

 

Verzekeringsnemer         FED. BELG. AUTOMODELSPORT   81.086 
                 SPOORWEG 12  
                 3130  BEGIJNENDIJK 
                  
 

  

Makelaar             Van Loo – Petermans Verzekeringen    Nr. Arena : 14.330 
                 Ter Heidelaan, 52 
                 B-3200 AARSCHOOT 
                  

  

Algemeenheden          Polissen      1.115.416     1.119.246 
1.115.417 
1.115.417/1 

Aanvangsdatum  12/09/2021     02/03/2021 
                 Vervaldag     12/09       02/03 
                 Splitsing      jaarlijks      jaarlijks 
 

  

Omschrijving van het risico     Lichamelijke ongevallenverzekering voor de leden tijdens de koersen 
en de trainingen voor telegeleide wagentjes met elektro of  
thermische motoren. 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid bij het inrichten van koersen en tijdens  
                 de trainingen voor telegeleide wagentjes (schaal 1/24,1/12, 1/8 , 1/6 en  
                 1/4) met elektro of thermische motoren, volgens de reglementen van de  

federatie van belgische automodelbouw en ingericht door de  
aangesloten clubs.  
 

B.A. organisatie niet-sportactiviteiten : gewaarborgd 
Organisatie niet-sportactiviteiten voor het spijzen van de clubkas 
(fuif, quiz, eetfestijn).  
 

BA cafetaria : gewaarborgd 
Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating cafetaria met inbegrip 
van voedselvergiftiging. 
 
BA vrijwilligers (wet 03.07.2005 – K.B. 19.12.2006) cfr clausule 

BA/VWH. 

 ■ de verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs, wanneer deze instaan 
     voor het administratief beheer en de organisatie van de verzekerde 
     activiteiten, ofwel wanneer zij deelnemen aan allerlei verrichtingen 
     voortvloeiend uit of verband houdend met de verzekerde activiteiten ; 

 

■ de bestuurders, personeelsleden, aangestelden en officials van de 
federatie of haar aangesloten clubs in de uitoefening van hun functies ; 

 

■ de vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de 
 organisatie en het verloop van de verzekerde activiteiten ; 

 

■ de ouders en de voogden van de minderjarige vrijwilligers voor zover zij 
  er burgerlijk aansprakelijk voor zijn ;  de rechtstreekse aansprakelijkheid 

 van deze personen is dus in geen enkel geval verzekerd. 
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Verzekerde waarborgen        
 

Afdeling  A. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN                   N° 1.115.416 
 

• Overlijden        :   €  7.500,00- 

• Blijvende Invaliditeit   :   € 15.000,00- 

• Dagvergoeding     :    NIHIL 

• Behandelingskosten   :   €  1.250,00- 
➢ Vrijstelling  :  € 25,00- 
➢ Speciale beschikkingen :   verbanden, bandages en braces 

 

   
 

 

Afdeling  B1. BURGERLIJKE  AANSPRAKELIJKHEID              N° 1.115.417 
 

• Lichamelijke Schade :  
 

Maximum per schadegeval :             € 500.000,00- 
 

 

• Stoffelijke Schade  :  
 

Maximum per schadegeval :             €   50.000,00- 
➢ Vrijstelling : cfr. clausule BA/VRIJ 

 

Afdeling  B2. B.A. niet-sportactiviteiten + uitbating cafetaria            N° 1.119.246 
 

• Lichamelijke Schade 
 

Maximum per ongeval of reeksen van ongevallen  :   € 1.250.000,00- 
 

Maximum per slachtoffer             :   €    250.000,00- 
 

• Stoffelijke Schade 
 

Maximum per ongeval of reeksen van ongevallen  :   €   125.000,00- 
Vrijstelling :  € 123,95- 

 
De vrijstelling wordt gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, waarbij als basisindexcijfer dit van 
december 1983 wordt genomen, hetzij 119,64 (op basis 100 in 1981). Het indexcijfer van toepassing bij schadegeval is dit dat 
de maand waarin het schadegeval zich voordeed voorafgaat. 

 

Afdeling  C. RECHTSBIJSTAND                        N° 1.115.417/1 
 

• Verdediging van de juridische belangen     :   €     6.250,00- 

 

  
Samenstelling van de premie  (lasten en kosten inclusief) 
 

PREMIE   voor de periode van  12/09/2021  tot  11/09/2022  op basis van 500 LEDEN: 
 

Afdeling  A   : Totale premie L.O.: € 1.704,30 
Afdeling  B1  : 1. Totale premie B.A. sportbeoefening + organisatie: € 770,22 

         2. Fofaitaire premie BA podium: € 27,08 
Afdeling  C   : Totale premie R.B.: € 38,24 
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PREMIE   voor de periode van  02/03/2021  tot  01/03/2022  op basis van : 
 

Afdeling  B2  : 1. Forfaitaire premie BA evenementen niet-sportactiviteiten : € 65,00- 
        2. Forfaitaire premie BA uitbating cafetaria : € 25,00- 

 

 
 

 
Algemene Voorwaarden 
 
Afdelingen A - B - C :  AVE  2020 
 
 
Is nietig, iedere bijvoeging of verandering niet voorzien van het visum van de directie of haar gevolmachtigden. 
 
 
In dubbel opgemaakt te Brussel, op 17.11.2020 
 

 

DE  VERZEKERINGNEMER  VOOR  DE  MAATSCHAPPIJ 
 

 

 

N.V.   A R E N A 
Agent-Onderschrijver 

Voor  Starstone Insurance SE 
Bij  speciale  volmacht 

                

Eddy  VAN DEN BOSCH 
Algemeen Directeur 
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Bijzondere clausules 
 

BA/VRIJ 
 

Vrijstelling 
 

125% van de vrijstelling van toepassing inzake B.A.-Familiale verzekeringspolissen, 
verminderd tot 100% van deze vrijstelling in geval van effectieve medetussenkomst 
uit hoofde van een andere polis (art. 45 van de wet van 25.06.1992) en tot 50% in 
geval van prioritaire tussenkomst uit hoofde van een andere polis bij schades hoger 
dan  2 X  de B.A.-Familiale-vrijstelling. 

 
 

BA/VWH 
 
 

 
 

 

Verzekerde activiteiten 

 
Het beheren en organiseren van de verzekerde sportactiviteiten door de federatie en de bij haar aangesloten 
clubs voor de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden. 
 

  
Voorwerp van de waarborg 

 
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie voor de schade toegebracht aan derden door haar 
vrijwilligers tijdens de verzekerde activiteiten conform de Wet van 03.07.05, haar wijzigingen en het K.B.  
van 19.12.06. 
 
Voor alle organisaties en vrijwilligers, vallend onder deze wetgeving of niet, blijft de bestaande waarborg 
verworven onder toepassing van de gewone, gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling. 

 

  
Waar gelden de waarborgen ? 

 
De waarborg geldt wereldwijd vanaf het ogenblik dat de organisatie gevestigd is in België. 

 

  
Verzekerde bedragen 

 
Het bedrag van de dekking wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, eerste en derde lid, 
van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de minimumgarantiesvoorwaarden van de verzekerings-
overeenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot 
het privé-leven. 
 
➢ Lichamelijke schade : € 12.394.700- per schadegeval 

 

➢ Stoffelijke schade  : €      619.734- per schadegeval 
  Vrijstelling stoffelijke schade : € 123,95- 
  Deze vrijstelling is niet van toepassing voor leden-beoefenaars. 
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De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer der 
consumptieprijzen, waarbij als basisindexcijfer dit van december 1983 wordt genomen, hetzij 119,64 
(op basis 100 in 1981). Het indexcijfer van toepassing bij schadegeval is dit dat de maand waarin het 
schadegeval zich voordeed, voorafgaat; 
 
Uitsluitingen 

 
De schade veroorzaakt aan de organisatie ; 
 

De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan een andere verzekering die 
wettelijk verplicht is (o.a. de verplichte verzekering inzake motorrijtuigen). 
 
Schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de 
ouderdom van 16 jaar heeft bereikt en die ofwel opzettelijk schade heeft veroorzaakt, ofwel in staat van 
dronkenschap of in een analoge staat te wijten aan het gebruik van andere producten dan alcoholische 
dranken. Daarentegen is, behalve wanneer ze het gevolg is van zijn eigen opzettelijke fout, de aansprakelijk-
heid van de verzekerde die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de daden van deze schade, wel gedekt; 
 

De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de 
radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen ; 
 

De stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of rook ingevolge vuur of een 
brand die ontstaat of meegedeeld wordt door een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of huurder is, met 
uitzondering evenwel van schade verooraakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen door de verzekerden 
betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf ; 
 

Schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassings-werken 
eraan ; 
 

Stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen ; 
 

Schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de verzekerde 
toebehoren of door hem gehuurd worden ; 
 

Schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem 
in huur worden genomen ; 
 

Schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade ; 
 

Alle schade welke rechtstreeks of oonrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke 
uiteigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat ondereender welke vorm ; 
 

De schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedrages van electronische 
apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeien ; 
 

De schade verooraakt aan derden door de verontreiniging van de bodem, het water, of de atmosfeer. 
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval ; 
 

De gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de schade-
vergoedingen als strafmaatregel of afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals 
de gerechtskosten inzake strafvorderingen ; 
 

De schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten 
begaan in hun hoedanigheid van bestuurder ; 
 
Schade voortspruitend uit oorlog, burgeroorlog of gelijkaardige feiten. 
 


