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Overzicht verzekeringen 2020
Alle verzekeringen voorzien dekking in lichamelijke ongevallen (LO) en burgerlijke
aansprakelijkheid (BA), binnen de polisvoorwaarden tenzij hieronder anders vermeld (bv. bij de
P-verzekering).
BASISVERZEKERING
inclusief de recreavergunning, competitieve licentie en officiallicentie
TYPE

INHOUD

TARIEF

C

✓ Is de recreavergunning (= clubverzekering, de
basisverzekering). Zit standaard inbegrepen in het
lidmaatschap.
✓ Is enkel van toepassing in een aangesloten club van
Paardensport Vlaanderen. Ongeacht bij welke club
van Paardensport Vlaanderen je bent aangesloten,
geldt de C-verzekering.
✓ Deze verzekering is enkel geldig tijdens
clubactiviteiten, dus het initiatief moet liggen bij de
club. Voorbeelden hiervan zijn: lessen, kampen,
wedstrijden, begeleide wandelingen, … Zo lang de
organisatie en het initiatief maar bij de club ligt.
✓ Deze verzekering is geldig tijdens activiteiten
georganiseerd door een provinciale afdeling,
Paardensport Vlaanderen, KBRSF of LEWB.
✓ Deze verzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten
(uitzonderingen: zie polis), ook niet-paardensport (bv.
pretparkuitstap, voetbalwedstrijdje tijdens een kamp,
…).
✓ Deze verzekering zit standaard in alle licenties van
Paardensport Vlaanderen (competitieve licenties en
officiallicenties).
✓ De C-verzekering is geldig vanaf het ogenblik dat de
sportbeoefenaar bij de club heeft betaald maar een
ongeval wordt pas verwerkt wanneer er een
registratie is gebeurd in het ledenplatform van de
clubs.
✓ Lesgevers ook verzekerd, indien het lesgeven gebeurt
in opdracht van en in een club van Paardensport
Vlaanderen.
✓ Kosten voor brillen/contactlenzen worden gedekt bij
ongevallen met een vastgesteld lichamelijk letsel tot
een hoogte van 300 euro per ongeval.

18 euro (= prijs
van het basislidmaatschap)
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UITBREIDINGEN OP DE BASISVERZEKERING
TYPE

INHOUD

TARIEF

I

✓ De I-verzekering is een uitbreiding op de
C-verzekering.
✓ Deze verzekering is noodzakelijk wanneer je de
paardensport beoefent niet in clubverband (bv. alleen
gaan wandelen of alleen in de piste rijden).
✓ Deze verzekering dekt LO en BA tijdens poetsen,
opzadelen, rijden en afzadelen paard. Ook tijdens het
laden en lossen op weg van en naar een activiteit.
✓ Repatriëring van de sportbeoefenaar en het paard is niet
inbegrepen.
✓ Deze verzekering dekt naast de sportbeoefening ook de
activiteiten die gekoppeld zijn aan de verzorging van het
paard. Een relatie tussen het paard en de sport is niet
noodzakelijk.
✓ Deze verzekering is aan te raden voor mensen met eigen
paarden, al dan niet gestald in een erkende club van
Paardensport Vlaanderen.
✓ Deze uitbreiding kan niet afzonderlijk genomen worden,
maar altijd in combinatie met de C-verzekering.

+ 15 euro

2

L

✓ Deze verzekering kan enkel genomen worden door VTSgediplomeerde lesgevers of daarmee geassimileerd (o.a.
Adeps-diploma vanaf niveau 1).
✓ De L-verzekering is een verzekering voor lesgevers met
een dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid én
rechtsbijstand.
✓ Deze verzekering is vooral van toepassing voor lesgevers
die los van een club van Paardensport Vlaanderen
lesgeven, dus op privélocaties/-infrastructuur en op
eigen initiatief.
Voorwaarde: er moet in dat geval altijd lesgegeven
worden aan leden van Paardensport Vlaanderen.
Lesgevers die enkel les geven in clubverband en op
clubinitiatief hebben voldoende aan een C(I)-verzekering.
✓ Ook dekking van het materiaal van de lesgever voor een
max. van 2.500 EUR (bv. koets).
✓ Deze uitbreiding kan niet afzonderlijk genomen worden
en is altijd in combinatie met de CI-verzekering.

+ 80 euro
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P

R

✓ De P-verzekering is een uitbreiding op het
basislidmaatschap/recreavergunning.
✓ Deze verzekering dekt LO voor passagiers in een koets die
voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt.
✓ De personen moeten niet nominatief doorgegeven
worden.
✓ Deze verzekering kan enkel genomen worden als
uitbreiding op een CI-verzekering.
Opmerking: de passagiersverzekering omvat enkel dekking in
geval van lichamelijke ongevallen, burgerlijke
aansprakelijkheid is hier niet in opgenomen. Dit betekent dat
de passagiers niet verzekerd zijn wanneer zij de leidsels
zouden overnemen. Wanneer iemand geregeld meegaat met
de koets en ook de leidsels overneemt of het paard begeleidt,
is het raadzaam dat deze persoon zelf een lidmaatschap
neemt bij Paardensport Vlaanderen met CI-verzekering; hier is
dekking in BA wel voorzien (weliswaar binnen de
polisvoorwaarden).
✓ De R-verzekering is een uitbreiding op een
I-verzekering.
✓ Deze verzekering zorgt ervoor dat er repatriëring van de
sportbeoefenaar voorzien is vanuit het buitenland
(paarden niet inbegrepen).

Heb je nog vragen over de polissen, dan kan je steeds mailen naar
bram.debock@paardensport.vlaanderen.
Voor vragen over de administratieve afhandeling kan je mailen naar
melissa.walraet@paardensport.vlaanderen.

+ 100 euro

+ 25 euro
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