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Beste, 

 
De leden van Uilenspiegel die ingeschreven zijn als lid van de Vlaamse Handbalvereniging, spelers en niet-spelers, zijn via 
de Vlaamse Handbalvereniging verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.  
 
In onderstaande toelichting vind je de nodige informatie over de verzekerde waarborgen en de omvang ervan 
 
Indien je wilt weten of je voldoende verzekerd bent is het zeker aangewezen om dit onderdeel goed na te lezen.  
 
Meer informatie nodig ? Contacteer secretariaat Uilenspiegel, zie overzicht 
 

Waarborgen 
verzekeringen 

Toelichting 

Maatschappij Ethias verzekeringen 
Prins Bisschopssingel 73 
2500 Hasselt 
011 28 21 11 
info@ethias.be 

Polisnummer 45.088.297 
Secretariaat 
Uilenspiegel 

Kris.geens@skynet.be 
0499540492 

Burgerlijke 
aansprakelijkheid? 

Burgerlijke aansprakelijkheid: diegene door wiens fout, nalatigheid of 
onvoorzichtigheid schade veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht deze schade 
te herstellen of te vergoeden. 
De schadelijder moet een aantal zaken kunnen bewijzen: 

1. Er moet een fout kunnen aangetoond worden. Dit is een handeling of 
gedrag die een normaal voorzichtig en redelijk persoon niet gesteld zou 
hebben 

2. Bewijzen dat er schade is 
3. Bewijzen van het oorzakelijk verband tussen fout en schade 

Activiteiten 1. Handbal in binnen- en buitenland, m.n. tornooien, trainingen, wedstrijden, 
voorstellingen, demonstraties, stages,… 

2. Occasionele nevenactiviteiten die ingericht worden door de handbalclub 
voor leden van de VHV enn als normaal voor een handbalclub beschouwd 
worden 

a. Sportief, zoals dans, petanque, wondeling, fietstocht, 
zwembadbezoek 

b. Niet-sportief: zoals een ledenfeest, een culturele uitstap, een 
bezoek aan een pretpark, een bbc, … 

c. Activiteiten ten voordele de clubkas zoals eetfestijn, wafelverkoop,… 
3. Sportpromotionele activiteiten 

a. Handbal moet centraal staan 
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b. Handbal wordt op een actieve manier beoefend 
c. Activiteit heeft geen permanent karakter en dus occasioneel 

georganiseerd 
d. Voornaamste doel is interesse opwekken vanwege niet-leden en 

instroom realiseren van nieuwe leden 
e. De activiteit is geen wedstrijd en mag geen deel uitmaken van een 

competitie 
f. De activiteit is geen stage waaraa hoofdzakelijk leden deelnemen 

4. Twijfelgevallen: indien men twijfelt of activiteit als normaal wordt 
beschouwd, de VHV contacteren 

5. Geen normale activiteiten: zijn niet verzekerd. Dus club dient zelf activiteit 
te verzekeren 

Wie is verzekerd? 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de club als organisator van de verzekerde 
activiteiten 

2. Burgerlijke aansprakelijkhied van de club als uitbater van installaties, 
gebouwen, lokalen, zalen, drankgelegenheden 

3. De burgerlijke aansprakelijkheid van de leden als bestuurder, vrijwilliger en 
sportbeoefenaar 

Burgerlijke 
aansprakelijkheid: 

waarborgen 

 

Lichamelijke schade 5.000.000 eur per schadegeval 

Materiële schade 620.000 eur per schadegeval 

Burgerlijke verdediging Inbegrepen 

Strafrechterlijke verdediging 12.400 eur per schadegeval 
 

 
Niet verzekerd 

In deze polis 
Schade aan clubmateriaal of materiaal van derden 

 
  

 
 


