
 
 
 
 

 

VERZEKERING LESSENPAKKET 

(4 MAANDEN) 

Polisnr. 45.240.869 

Zeker Sporten 
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem  
+32 3 361 53 55 – zekersporten@sporta.be – www.zekersporten.be 

Een initiatief van 

Verzekerde 
risico’s 

1. Lichamelijke ongevallen 
2. Hartfalen en beroertes 

3. Burgerlijke aansprakelijkheid 
4. Rechtsbijstand  

Voor wie Voor deelnemers en lesgever(s) van het lessenpakket: niet elke organisatie is traditioneel georganiseerd en biedt een heel 
seizoen lang alle sportactiviteiten aan. Organisaties die een lessenreeks aanbieden, kunnen beroep doen op een verzekering 
voor 4 maanden.   

Verzekerde 
activiteiten 

De sportactiviteiten tijdens het lessenpakket die voor gedurende maximum 4 maanden met een maximum van 3 
activiteitsdagen per week (zie onderaan bij voorbeelden) georganiseerd wordt. 

Waar  o in binnen- en buitenland (wereldwijd) (opgelet: dit is geen reisbijstand!) 
o op de locatie van de lessenreeks, zoals aan Zeker Sporten (Sporta) doorgegeven 

Premie  Sporten 
Bijdrage 

(per 4 maanden) 

A 

atletiek, badminton, ballet, baseball-softball, basketbal, biljart, BMX, 
boogschieten,bowling, bridge, capoeira, curvebowling, dansen, duivensport, 
fitness, frisbee, gehandicaptensport, golf, gymnastiek, handbal, 
handboogschieten (wip), hengelen, hockey, hondensport*, hydrobic, indoor 
cycling, jogging, judo, kaatsen, kano-kajak, kin-ball, korfbal, krachtbal, 
muurklimmen, netbal, oriëntatielopen, petanque, reddend zwemmen, 
roeien, rolschaatsen, ropeskipping, rugby, schaken, squash, tafeltennis, tai-
chi, tchoukball, tennis, triatlon-duatlon, volksdans, volksspelen, volksdans, 
volleybal, wandelen, waterpolo, wielrennen, windsurfing, yoga, zeilen, 
zwemmen. 

max. 10 
deelnemers 

€80,00 

max. 20 
deelnemers 

€160,00 

max. 30 
deelnemers 

€240,00  

max. 40 
deelnemers 

€320,00 

max. 50 
deelnemers 

€400,00 

B 

aikido, bikepolo, circustechnieken, gewichtheffen-powerliften, hapkido, 
highland games, iaido, ijshockey, ijsschaatsen, ju-jitsu, karate, kendo, 
paintball, paardrijden, schermen, taekwondo, voetbal, wing chun, worstelen, 
wushu. 

max. 10 
deelnemers 

€100,00 

max. 20 
deelnemers 

€200,00 

max. 30 
deelnemers 

€300,00 

max. 40 
deelnemers 

€400,00 

max. 50 
deelnemers 

€500,00 

C duiken, lacrosse, mountainbike, roller derby, waterskiën 

max. 10 
deelnemers 

€140,00 

max. 20 
deelnemers 

€280,00 

max. 30 
deelnemers 

€420,00 

max. 40 
deelnemers 

€560,00 

max. 50 
deelnemers 

€700,00 

Z 
bergbeklimmen, boksen, full contact karate, kickboxing, kitesurfen, mixed 
martial arts, motorrijden, muay tai boxing, parachutisme, risicovechtsporten, 
schieten, speedsailing, speleologie, zeilwagenrijden. 

Worden niet verzekerd 

o Als jouw sport niet in de bovenstaande lijst staat, neem dan even contact op met zekersporten@sporta.be. Wij bekijken 

zo snel mogelijk of we voor jouw lessenpakket een prijsvoorstel kunnen uitwerken. 

o *Het is niet mogelijk om honden te verzekeren voor 4 maanden. 

Aanvragen  o De verzekering voor een lessenpakket wordt aangevraagd via www.zekersporten.be/lessen. Wanneer een volgend 
lessenpakket aangevraagd wordt, kan dit ook rechtstreeks via je account in de online webapplicatie ‘Mijn Beheer’ > 
Verzekeringen > Extra verzekeringen > Lessenreeks. 

o Het minimum facturatiebedrag per lessenpakket, afhankelijk van de categorie waaronder jouw sporttak valt, zal toegevoegd 
worden aan je Zeker Sporten-factuur. 

Vervaldag  De organisatie kiest de startdag van het lessenpakket, de verzekering eindigt 4 maanden later voor alle deelnemers van die 
lessenreeks. Voorbeeld: een organisatie start een lessenpakket op 1 februari. Op 31 mei loopt het lessenpakket af en zijn de 
deelnemers niet langer verzekerd.  

Aangiftes  De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren per mail of per post d.m.v. het daarvoor 
bestemde aangifteformulier. 

Opmerkingen  o Er dienen geen persoonsgegevens van deze sporters doorgegeven te worden. 
o De lesgever dient in het max. aantal deelnemers geteld te worden, tenzij de lesgever een eigen verzekering heeft. 
o Wil je als lesgever ook verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens je eigen 

les- of sportactiviteiten? Hiervoor kan je een verzekering ‘Lesgever’ afsluiten, dat voor €50,00 per jaar - 
www.zekersporten.be/lesgever. 

o Steekproef-controles rond aantallen kunnen uitgevoerd worden door Zeker Sporten (Sporta). 
o In een lessenreeks kunnen max. 3 activiteitsdagen per week plaatsvinden en dit voor dezelfde groep en 

sportdiscipline. Start- en einduur van de reeks worden opgevraagd, alsook het (max.) aantal deelnemers per 
activiteitsdag. 

mailto:zekersporten@sporta.be
http://www.zekersporten.be/lessen
https://mijnbeheer.zekersporten.be/inloggen
https://www.zekersporten.be/userfiles/media/zekersporten.be/aangifteformulier-lessen-z.pdf
http://www.zekersporten.be/lesgever
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Een initiatief van 

Voorbeelden 1) Lessenreeks specialisatie voetbal – training op ma 19u-20, wo 18u-19u en vr 19u-20u voor groep A (max. 20 

deelnemers) → cat. B max. 20 deelnemers ➔ €200,00 
 

2) Lessenreeks watergewenning voor groep A (max. 10 deelnemers) op ma 17u-18u en vr 17u-18u → lessenreeks 1 + 

lessenreeks watergewenning voor groep B (max. 10 deelnemers) op ma 18u19 en vr 18u-19u → lessenreeks 2. 
Je sluit 2 lessenreeksen af, want elke lessenreeks heeft een andere groep deelnemers.  

Lessenreeks 1: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €80,00 + Lessenreeks 2: cat A max. 10 deelnemers ➔ €80,00 
 

3) Lessenreeks zumba (max. 20 deelnemers) op wo 20u-21u en za 09u-10u → lessenreeks 1 + lessenreeks spinning 

(max. 10 deelnemers) op wo 21u-22u en za 10u-11u → lessenreeks 2 
Je sluit 2 lessenreeksen af, want elke lessenreeks heeft een andere groep deelnemers. 

Lessenreeks 1: cat. A max. 20 deelnemers ➔ €160,00 + Lessenreeks 2: cat. A max. 10 deelnemer ➔ €80,00 
 

4) Je geeft 4 dezelfde lessen (fitness) op ma en wo om 18u-19u, 19u-20, 20u-21u en 21u-22u met een max. van 10 
deelnemers per les. Er nemen dus max. 40 deelnemers deel aan jouw lessen. 
FOUT: Lessenreeks 1 18u-22u: cat. A max. 40 deelnemers ➔ €320,00 
JUIST: Lessenreeks 1 18u19u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €80,00 + Lessenreeks 2 19u-20u: cat. A max. 10 
deelnemers ➔ €80,00 + Lessenreeks 3 20u-21u: cat. A max. 10 deelnemers ➔ €80,00 + Lessenreeks 4 21u-22u: cat. 
A max. 10 deelnemers ➔ €80,00 
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Een initiatief van 

Waarborgen  
 

 

1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!)  

Behandelings- en begrafeniskosten 

Terugbetaling tot 150% van het RIZIV tarief van alle door de RIZIV erkende 
prestaties voor medische verstrekkingen, na tussenkomst van de mutualiteit en 
voor een maximale periode van 3 jaar. 

150%  
Geen kostenplafond! 

Tandprothese  - maximum per ongeval  
 - maximum per tand 

€ 1.500 
€ 375 

De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het 
ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts 
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het 
hoofd. 

€ 250 
  

Niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen kosten  € 1.000 

Vervoerskosten van het slachtoffer Zoals inzake arbeidsongevallen 

Begrafeniskosten  - voor deelnemers jonger dan 5 jaar 
 - voor deelnemers van 5 jaar of ouder  

€ 8.500 
€ 620 

Vaste vergoedingen  

Bij overlijden  - per slachtoffer jonger dan 5 jaar 
 - per slachtoffer van 5 jaar of ouder 

Nihil 
€ 8.500 

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%, uitkeerbaar in verhouding tot de 
graad van blijvende invaliditeit  
 - per slachtoffer t/m 65 jaar 
 - per slachtoffer ouder dan 65 jaar 

 
 

€ 35.000 
Nihil 

In geval van tijdelijke ongeschiktheid: 
Een dagvergoeding van € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt 
aangetoond dat er een verlies van beroepsinkomsten bestaat en er geen enkel 
recht op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van 
toepassing voor zelfstandigen! 
 - per slachtoffer tot en met 65 jaar 
 - per slachtoffer ouder dan 65 jaar 

 
 
 
 
 
 

€ 30 
Nihil  

2. Plotse hartproblemen en beroertes  

 - medische kosten (welke hebben         
                                                      plaatsgevonden binnen een termijn van 1  
                                                      jaar na het zich manifesteren van de 
                                                      beroerte of het hartprobleem) 

 - overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair) 
 - blijvende ongeschiktheid 
 - tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair) 
Ook plotse hartproblemen en beroertes die voorkomen tijdens de 
herstelperiode onmiddellijk na de sportactiviteit vallen onder deze polis. 

Tot 100% van het RIZIV-tarief 
 
 
 

€ 8.500/slachtoffer 
Max. €35.000/slachtoffer -65 j 

€ 30/dag per slachtoffer -65 j 
 

3. Burgerlijke aansprakelijkheid  

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beschermt enerzijds elke sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan 
derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen. 
Talloze uitzonderingsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat onderlinge materiële schade vaak niet 
vergoed wordt. 
Anderzijds is de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie gewaarborgd voor schade aan derden 
voortvloeiend uit de organisatie van de verzekerde activiteit. 
 
Voor vrijwilligersorganisaties worden onderstaande minimum bedragen opgetrokken conform de Wet op 
Vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het KB van 19 december 2006. 

Lichamelijke schade (per schadegeval) € 5.000.000 

Materiële schade (per schadegeval) € 620.000 

4. Rechtsbijstand 

Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd 
zijn. 

 


