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CONTROLE ERKENNINGSVOORWAARDEN 2019
VERZEKERINGSATTEST BESTEMD VOOR SPORT VLAANDEREN IN HET KADER VAN HET
DECREET VAN 10.06.2016 / BESLUIT VAN 16.09.2016 VAN DE VLAAMSE REGERING
-BIJLAGES-

Ondergetekende : Eddy VAN DEN BOSCH
Volmachthouder Verzekeringsonderschrijver : N.V. A R E N A
Adres : NERVIERSLAAN 85 / Bus 2 - 1040 BRUSSEL - Tel : 02/ 512.03.04 - Fax : 02/ 512.70.94
verklaart dat hiernavermelde sportfederatie

VLAAMSE KICKBOKS, MUAYTHAI EN MIXED MARTIAL ARTS ORGANISATION
voor het jaar 2019 via zijn maatschappij verzekerd is voor :
 Burgerlijke aansprakelijkheid van haar organisatie, haar bestuurders, haar personeel en haar aange-

stelden, bedoeld in de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, conform de minimale
voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector.
(enkel de ingevulde polisnummers vallen onder toepassing van onderhavig attest)

(1) Polis nr. 1.105.506 / VK
In haar hoedanigheid van inrichter en beheerder van de door haar gereglementeerde en beheerde
sportactiviteiten. (Mogelijke inrichtingen van niet door de federatie gereglementeerde en beheerde
sportactiviteiten worden facultatief verzekerd.)
(2) Polis nr. NIHIL
Naast de contractuele ook de extra-contractuele aansprakelijkheid van de beheerders van de
federale vzw voor de geldelijke gevolgen van fouten begaan als lasthebber van de vzw in het
bestuur van de vzw.
(3) Polis nr. NIHIL
Brandrisico’s : verhaal van derden inbegrepen
(4) Polis nr. NIHIL
Uitbating : federale administratieve zetel
■ Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de aangesloten leden waarbij voldaan
wordt aan de minimale voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van
16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden
voor de georganiseerde sportsector en dit onder volgende polissen :
■ Lichamelijke Ongevallen
:
1.105.505 / A VK
■ Burgerlijke Aansprakelijkheid :
1.105.506 / A VK
■ Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de niet-leden bij sportpromotionele acties
waarbij voldaan wordt aan de minimale voorwaarden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector en dit onder volgende polissen :
■ Lichamelijke Ongevallen
:
1.105.505 / B VK
■ Burgerlijke Aansprakelijkheid :
1.105.506 / B VK
Onderhavig attest heeft betrekking op de zich momenteel voordoende situatie.
Behoudens tegenbericht blijft deze situatie ongewijzigd in 2019.
Gedaan te Brussel, op 28.08.2018
De volmachthouder
Stempel firma
Eddy VAN DEN BOSCH

GENERAL MANAGER

