Polis A9/39.901.104-0400
POLIS VERENIGINGSLEVEN
Bijzondere voorwaarden blz. 1

Verzekeringnemer:

KLJ & GROENE KRING VZW
WAVERSEBAAN 99
3050

OUD-HEVERLEE

Begindatum

Einddatum

Vervaldag

Duur

01/01/2013

01/01/2016

01/01

3 jaar

Jaarlijkse premiebetaling

Het contract begint en eindigt telkens te nul uur.

De algemene voorwaarden zijn op aanvraag te bekomen bij KBC Verzekeringen.

Opgemaakt op 3 december 2012
De verzekeringnemer,

N.V. KBC Verzekeringen,

Pieter Vandenbussche
Hoofd polissen arbeidsongevallen / gemeen recht
KBC Corporate Insurance

VERZEKERINGEN LOUIS SCHREVENS NV
DORPSKRING 8
3210 LUBBEEK
agentnummer: 117.840
telefoonnr.
Rek. nr.

KBC verzekeringen
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
telefoonnr. 016/24.50.50
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Omschrijving risico:
KLJ, groene kring

Deze polis omvat volgende verzekeringen:
1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
2. RECHTSBIJSTAND
3. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
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1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Omschrijving van de verzekering
In aanvulling van artikel 1 “Omschrijving van de verzekering” van de algemene voorwaarden “Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid” worden eveneens als verzekerden aanzien:
- De niet-leden van hierboven vermelde organisaties die op verzoek komen helpen bij activiteiten door hen georganiseerd;
- Gezinsleden van de aangesloten leden tijdens hun deelname aan activiteiten ingericht door bovenstaande
structuren. (Onder gezinsleden wordt verstaan: alle bij de aangesloten leden inwonende personen. Kinderen
die niet meer inwonen worden eveneens als gezinslid aanzien zolang zij zelf nog geen gezin gevormd hebben
en door het aangesloten lid onderhouden worden);
- De niet-leden die deelnemen aan activiteiten gericht op het werven van nieuwe leden;
- De niet-leden waarvan de vereniging op voorhand weet dat ze aan een bepaalde activiteit deelnemen doordat
de naam ervan voorafgaand aan de activiteit in een register van de vereniging werd geregistreerd.

Begripsomschrijving
Een ‘activiteit gericht op het werven van nieuwe leden’ is een ledenactiviteit die gericht is op het werven van
nieuwe leden en waarbij aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
- de aanwezige niet-leden behoren tot de doelgroep van de vereniging EN
- de aanwezige niet-leden zijn vooraf geregistreerd EN
- de meerderheid van de deelnemers zijn leden (meer leden dan niet-leden)

Verzekerde bedragen
In afwijking van artikel 3 “Verzekerde bedragen” van de algemene voorwaarden “Verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid” wordt de waarborg verleend ten belope van 1 250 000,00 EUR per schadegeval voor de schade die veroorzaakt wordt aan personen, en ten belope van 500 000,00 EUR voor de schade aan goederen.

Omschrijving van enkele bijzondere gevallen: de verzekering van dieren tijdens de lessen "hoefpedicure"
en “klauwverzorging bij schapen”
In afwijking van artikel 5.b “Toevertrouwde goederen” van de algemene voorwaarden “Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid” dekt deze polis de rechtstreekse schade als gevolg van:
- een ongeval tijdens de behandeling van de dieren gedurende de les;
- een bewezen fout bij de verzorging van de hoeven gedurende de les.
Deze schade wordt tegensprekelijk vastgesteld op basis van de werkelijke waarde van het behandelde dier met
als maximum:
- 1 239,47 EUR per dier bij dood of dringende slachting of bij noodzakelijke opruiming binnen een periode van 6
weken na het schadegeval;
- 123,95 EUR per dier bij tijdelijk rendementsverlies, berekend volgens de bewezen vermindering in de melkgift;
- 371,84 EUR per dier bij verwerping binnen een periode van 1 week na de behandeling in de les en het dier
niet opgeruimd wordt binnen een periode van 2 maanden na het verwerpen;
- 1 239,47 EUR per dier bij verwerping binnen een periode van 1 week na de behandeling in de les en het dier
opgeruimd wordt binnen een periode van 2 maanden na het verwerpen;
- 74,37 EUR voor de medische verzorging van het dier na het beëindigen van de les.
Bij de schadebepaling wordt rekening gehouden met elke recuperatie.
Voor de opbrengst van het vlees wordt recuperatie bepaald door bemiddeling van COVAVEE, telefoon nr.
016/24.21.97.
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De dieren worden niet vervoerd.
Aandoeningen en beschadiging van de uiers van de behandelde runderen evenals de gevolgen ervan zijn steeds
van de waarborg uitgesloten.
De verzekeringnemer verklaart dat er jaarlijks gemiddeld een 8-tal cursussen met telkens een 8-tal deelnemers
ingericht worden.

Premie (exclusief taks)
0,890 EUR per lid en per jaar
244,00 EUR voor de schade aan de behandelde dieren tijdens de lessen “hoefpedicure” en “klauwverzorging bij
schapen”

Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB – FSMA 038571 A
Een onderneming van de KBC-groep

Polis A9/39.901.104-0400
POLIS VERENIGINGSLEVEN
Bijzondere voorwaarden blz. 5

2. VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

Toepassingsgebied
In aanvulling van artikel 1 “Toepassingsgebied” van de algemene voorwaarden “Verzekering rechtsbijstand” worden eveneens als verzekerden aanzien:
- De niet-leden van hierboven vermelde organisaties die op verzoek komen helpen bij activiteiten door hen georganiseerd;
- Gezinsleden van de aangesloten leden tijdens hun deelname aan activiteiten ingericht door bovenstaande
structuren. (Onder gezinsleden wordt verstaan: alle bij de aangesloten leden inwonende personen. Kinderen
die niet meer inwonen worden eveneens als gezinslid aanzien zolang zij zelf nog geen gezin gevormd hebben
en door het aangesloten lid onderhouden worden);
- De niet-leden die deelnemen aan activiteiten gericht op het werven van nieuwe leden;
- De niet-leden waarvan de vereniging op voorhand weet dat ze aan een bepaalde activiteit deelnemen doordat
de naam ervan voorafgaand aan de activiteit in een register van de vereniging werd geregistreerd.

Begripsomschrijving
Een ‘activiteit gericht op het werven van nieuwe leden’ is een ledenactiviteit die gericht is op het werven van
nieuwe leden en waarbij aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
- de aanwezige niet-leden behoren tot de doelgroep van de vereniging EN
- de aanwezige niet-leden zijn vooraf geregistreerd EN
- de meerderheid van de deelnemers zijn leden (meer leden dan niet-leden)

Premie (exclusief taks)
0,150 EUR per lid en per jaar
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3. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Omschrijving van de verzekering
In aanvulling van artikel 1 “Omschrijving van de verzekering” van de algemene voorwaarden “Verzekering lichamelijke ongevallen” worden eveneens als verzekerden aanzien:
- De niet-leden van hierboven vermelde organisaties die op verzoek komen helpen bij activiteiten door hen georganiseerd;
- Gezinsleden van de aangesloten leden tijdens hun deelname aan activiteiten ingericht door bovenstaande
structuren. (Onder gezinsleden wordt verstaan: alle bij de aangesloten leden inwonende personen. Kinderen
die niet meer inwonen worden eveneens als gezinslid aanzien zolang zij zelf nog geen gezin gevormd hebben
en door het aangesloten lid onderhouden worden);

Verzekerde bedragen
Voor de verzekerde (niet-)leden zonder beroepsinkomen zijn de volgende verzekerde bedragen van toepassing:
In geval van overlijden:
3 500,00 EUR
In geval van blijvende ongeschiktheid:
10 500,00 EUR
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid:
Medische kosten:
2 500,00 EUR
Voor de verzekerde (niet-)leden met beroepsinkomen zijn de volgende verzekerde bedragen van toepassing:
In geval van overlijden:
3 500,00 EUR
In geval van blijvende ongeschiktheid:
14 000,00 EUR
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vanaf de 31ste dag
8,00 EUR
Medische kosten:
2 500,00 EUR

Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten
In aanvulling van artikel 4 “Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten” van de algemene
voorwaarden “Verzekering lichamelijke ongevallen” worden eveneens de volgende kosten terugbetaald:
- de kosten van vervanging of herstelling van orthopedische toestellen en prothesen voor zover de beschadiging
ervan gepaard ging met een verzekerd ongeval; de terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is beperkt
tot 500,00 EUR per tand, voor brillen tot 250,00 EUR.

Bijkomende modaliteiten
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering lichamelijke ongevallen” betalen wij de verzekerde vergoedingen en kosten tot 5 jaar na het ongeval.
De termijn van 5 jaar geldt niet voor de kosten die verbonden zijn aan heelkundige ingrepen die slechts kunnen
worden uitgevoerd nadat u fysiek volgroeid bent.

Premie (exclusief taks):
Voor de verzekerde (niet-)leden zonder beroepsinkomen:
1,208 EUR per lid en per jaar
Voor de verzekerde (niet-)leden met beroepsinkomen:
2,464 EUR per lid en per jaar
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BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE GANSE POLIS
Tegenstrijdig met de begindatum vermeld in de algemene voorwaarden, zijn de tarieven, vermeld in dit contract,
van toepassing vanaf 01/01/2012.
Tegenstrijdig met de algemene bepalingen van de polis, zal deze zich, in geval van stilzwijgende voortzetting,
vernieuwen voor een termijn van 3 jaar.

De verzekeringnemer verbindt er zich toe om de volgende gegevens bij te houden: namen van de leden, datum
van toetreding en datum van uittreding als lid.
Deze gegevens moeten te allen tijde beschikbaar zijn voor KBC Verzekeringen.
Iedere aangifte van een schadegeval dient aangegeven te worden aan het secretariaat van de KLJ-CENTRALE
vooraleer te worden overgemaakt aan de schadedienst van KBC Verzekeringen.

AFREKENING:
De premie wordt als volgt afgerekend:
Op elke jaarlijkse premievervaldag is de verzekeringnemer een voorlopige premie verschuldigd die bij het begin
van de verzekering bepaald wordt in functie van de vermoedelijke definitieve premie die voor de volgende premievervaldagen aangepast wordt aan de laatst gekende definitieve premie.
Op het einde van het verzekeringsjaar doet de verzekeringnemer aangifte van:
- het aantal leden zonder beroepsinkomen dat tijdens het voorbije verzekeringsjaar ingeschreven was in de
registers van de vereniging;
- het aantal leden met beroepsinkomen dat tijdens het voorbije verzekeringsjaar ingeschreven was in de registers van de vereniging;
Op basis van deze aangifte berekenen wij de definitieve premie (met inbegrip van taksen) en stellen de afrekening op onder aftrek van de ontvangen voorlopige premie en taksen.
De aangifte dient gedaan te worden binnen 30 dagen na de vervaldag bij voorkeur op de formulieren die wij ter
beschikking stellen.
Doet de verzekeringnemer deze aangifte niet tijdig, dan hebben wij het recht de afrekening op te maken op basis
van 150 % van de bedragen waarop de laatste definitieve of voorlopige premie werd berekend.
De toepassing van deze maatregel ontslaat de verzekeringnemer niet van de aangifteplicht.
De verzekeringnemer houdt gedurende drie jaar de documenten bij ter rechtvaardiging van de aangegeven gegevens.
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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN
Bescherming van uw persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door KBC en haar tussenpersonen gebruikt om de
verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen
bieden.
Gegevens over identiteit en productbezit kunnen voor marketingdoeleinden enkel worden uitgewisseld binnen de
KBC groep. Verzet hiertegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling.
Vermits KBC samen met andere verzekeraars fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij
voor dit doel gegevens opslaan in een KBC-databank en meedelen aan de ESV DATASSUR.
U wordt hiervan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij DATASSUR, de Meeusplantsoen 29, 1000
Brussel, inzage of rechtzetting te vragen van de meegedeelde gegevens.
Met vragen over de wijze waarop wij privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij onze Privacy-dienst.
U kan ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren. Wenst u algemene
informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
Geldigheid van de polis
Alleen een origineel gedrukte polistekst zonder toevoegingen of wijzigingen wordt als geldig beschouwd.

Volgende algemene voorwaarden gelden in deze polis:
-

POLIS VERENIGINGSLEVEN – VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJHEID
POLIS VERENIGINGSLEVEN – VERZEKERING RECHTSBIJSTAND
POLIS VERENIGINGSLEVEN – VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
POLIS VERENIGINGSLEVEN – BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHADEREGELING

versie 27/03/2003
versie 27/03/2003
versie 27/03/2003
versie 27/03/2003

U werd in kennis gesteld van de modaliteiten ervan. Een kopie van de algemene voorwaarden kunt u altijd op
eenvoudig verzoek bekomen met vermelding van het polisnummer als referte.
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