1. Collec ef contract
1.

Het huidige basispakket werd vernieuwd. Hieronder opsomming van wat er sinds 2011
opgenomen is in het collec eve pakket. Waarborgen zijn opgenomen in het lidgeld.

a.

Burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden en dit voor zowel de vereniging als de persoonlijke
aansprakelijkheid van de leden ervan.
Buitenlandse leden zijn eveneens verzekerd.
Uitbreiding van de benoemde verenigingen waarvan sprake in a met murgafanfares.
Leden binnen eenzelfde vereniging worden onderling als derden beschouwd.
Uitbreiding voor schade toegebracht aan zaken die toebehoren aan de vereniging en dit door leden van deze
vereniging. Schade aan muziekinstrumenten en aan vaatwerk + tafelbekleding blijven uitgesloten.
Verzekering is van toepassing voor alle muzikale en vocale ac viteiten (repe es, concerten,...) en voor alle
andere (neven)ac viteiten die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
(ontspanningsuitstappen, bals, danspar jen, ...).
De normale weg van en naar de bedoelde ac viteiten in punt f.
De BA van de vereniging voor schade door brand, rook en ontploﬃng aan gebouwen en hun inboedel die
gebruikt of gehuurd worden. Regeling tot 250.000 Eur per schadegeval en max. 5 kalenderdagen.
De stoﬀelijke schade (andere dan brand, rook of ontploﬃng) aan de gehuurde of gebruikte gebouwen is
eveneens verzekerd tot 250.000 Eur. (Geen indekking van contractuele aansprakelijkheid).
Wandelconcerten, mits voldaan is aan de verkeerscode (rechts op de baan lopen, begeleiding,...).
Kinderopvang ( jdens de bedoelde ac viteiten van de vereniging).
Papierophaling, zwerfvuilophaling : eveneens verzekerd indien georganiseerd door de vereniging.
De aansprakelijkheid van de vrijwilligers.
De persoonlijke ongevallen van de leden conform de formule A1 :

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

FORMULE A1
Medische kosten 1.500 Eur.
Blijvende invaliditeit 12.500 Eur.
Overlijden 6.500 Eur.
o.

Op es:

FORMULE A2
Medische kosten 1.500 Eur.
Blijvende invaliditeit 25.000 Eur.
Overlijden 12.500 Eur.
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p.

FORMULE B1
Medische kosten 1.500 Eur.
Blijvende invaliditeit 15.000 Eur.
Overlijden 12.500 Eur.
Tijdelijke invaliditeit: 2,50 Eur/dag
tot de 365ste dag

FORMULE B2
Medische kosten 1.500 Eur.
Blijvende invaliditeit 30.000 Eur.
Overlijden 25.000 Eur.
Tijdelijke invaliditeit: 5,00 Eur/dag
tot de 365ste dag

In op e is verzekering van de sportac viteiten mogelijk. Deze waarborg dient ook onderschreven te worden voor
de majore8en, twirlgroepen, jazzdance,... De waarborgen hiervoor zijn:
SPORTVERZEKERING
Medische kosten 620 Eur.
Blijvende invaliditeit 5.000 Eur.
Overlijden 2.500 Eur.

q.

1.

r.

2.

De vrijwillige helpers kunnen op oneel meeverzekerd worden per ac viteit en dit conform de waarborgen in
formule A1.
De objec eve aansprakelijkheid voor jdelijke ac viteiten en het gebruik van tenten
(a8est steeds op te vragen aan Vlamo).

Op onele waarborgen - individueel te onderschrijven per vereniging. (zie verder)

2.

Op onele waarborgen

2. Op onele waarborgen
Op e

Omschrijving

Waarborgen

Brand gebouw in eigendom

Verzekering tegen brand en
aanverwante gevaren (waterschade,
storm, hagel, glasbreuk, …)
Lokaal in eigendom van de vereniging

Verzekerd kapitaal te bepalen op basis
van m² aan 1.250 Eur/m²

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Huuraansprakelijkheid

Verzekerd kapitaal te bepalen op basis
Verzekering tegen brand en
van m² aan 1.000 Eur/m²
aanverwante gevaren als contractueel
OF op basis van 20 keer de jaarlijkse
gebruiker van een lokaal
huurprijs

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Inhoud

Verzekering tegen brand en
aanverwante gevaren (waterschade,
storm, hagel, glasbreuk, …)
Eigen inboedel van de vereniging

Verzekerd kapitaal door vereniging te
bepalen; vanaf 25.000 Eur is eerste
risico van toepassing

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Tenten

Verzekering tegen brand, zowel voor
de gehuurde tenten als de tenten in
eigendom

Verzekerd kapitaal door vereniging te
bepalen met minimumkapitaal van
7.500 Eur/tent

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Alle risico’s klank en licht

Verzekering tegen alle risico’s voor
materiaal dat gehuurd wordt of
eigendom is van de vereniging

25.000 Eur per evenement
OF
50.000 Eur per evenement

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Burgerlijke Aansprakelijkheid
Uitba ng

Verzekering tegen aansprakelijkheid
van de vereniging bij gebruik,
uitba ng van het lokaal, zelfs bij
verhuring ervan

Lichamelijke/stoﬀelijke schade
1.500.000 Eur vermengd

Op onele waarborgen (vervolg)
2.

Op e

Omschrijving

Objec eve Aansprakelijkheid

Permanente verzekering tegen brand
en ontploﬃng en dit voor de publiek
toegankelijke ruimtes, gebruikt en/of
uitgebaat door de vereniging

Waarborgen

Lichamelijke schade € 14.873.611,49
Stoﬀelijke schade € 743.680,57

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Bestuurders vzw

BA op 250.000 Eur
Verzekering voor de individuele
Strafrecht 25.000 Eur
aansprakelijkheid van beheerders van
OF BA op 125.000 Eur
een vzw
Strafrecht 12.400 Eur

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Omnium instrumenten

Verzekering tegen alle risico’s van het
instrumentarium van de vereniging

Op basis van de nieuwwaarde,
doorgegeven door verzekerde, zonder
toepassing vetusteit

Op e

Omschrijving

Waarborgen

Rechtsbijstand

Bijstandsverzekering als beheerder
vzw, muzikant, slachtoﬀer, vrijwilliger, Vaste waarborgen tot begrensd
medewerker en zelfs contractuele
bedrag, gespeciﬁeerd per waarborg
geschillen van bruikleen zijn gedekt

Op e

Omschrijving

Vrijwilligers

Verzekering van de helpers, nietBA - zie collec ef contract
leden, in burgerlijke aansprakelijkheid
PO - waarborg A1
en persoonlijke ongevallen

Op e

Omschrijving

Kinderopvang

Verzekering van de kinderen en hun
BA - zie collec ef contract
begeleiders jdens repe e/optreden
PO - waarborg A1
van de vereniging

Waarborgen

Waarborgen

Deze folder is een summiere opsomming van het uitgebreide verzekeringspakket
dat we u kunnen aanbieden.
In het voorjaar 2012 worden informa eavonden gepland in elke provincie.
Hebt u intussen concrete vragen, contacteer dan Jozef Alpaert
per brief (Vlamo, Bijlokekaai 8, 9000 Gent)
of mail: jozef.alpaert@vlamo.be

