
 

 

DEGELIJKE SPORTVERZEKERING 
 

GOED VERZEKERD 

Met de sportverzekering van Sporta Team sporten je clubleden goed verzekerd. 

De aansluiting en administratie verlopen digitaal: van zodra je een lid invoert in 

het online beheerprogramma ‘Mijn Beheer’, is dat lid verzekerd! 

- Al je leden zijn verzekerd voor alle sportieve en niet-sportieve 
clubactiviteiten 

- Je leden zijn verzekerd voor: 

o Lichamelijke ongevallen 

o Hartfalen en beroerte 

o Burgerlijke aansprakelijkheid 

o Rechtsbijstand 

- Wereldwijde dekking 

 

Tip: niet enkel je sportende leden verdienen een degelijke 

verzekering. Ook je trainers/lesgevers of vrijwilligers kan je als lid 

aansluiten. Zo zijn ook zij prima gedekt voor de activiteiten die ze 

uitoefenen in jouw club! 

SURPLUS 

Bovendien biedt de Sporta-verzekering een aantal extra’s t.o.v. een doorsnee 

polis: 

- Geen franchise: je krijgt alle kosten die in aanmerking komen 

terugbetaald, ook als het om kleinere bedragen gaat! 

- Individuele 24/7 sportverzekering: leden die buiten clubverband gaan 

joggen, wandelen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen of yoga 

beoefenen zijn hiervoor via het Sporta-lidmaatschap de klok rond en 

wereldwijd verzekerd! 

- Stevige terugbetaling: ook voor niet-RIZIV-erkende medische kosten of 

als je schade hebt aan je bril (mits hoofdletsel) of gebitsprothese. 

- Geen kostenplafond: er is geen kostenplafond voor RIZIV-erkende 

prestaties na lichamelijke ongevallen, hartfalen of beroertes. 

- Looptijd ongevaldossier 3 jaar: i.p.v. de gebruikelijke 2 jaar 



 

 
 

DIVERSE EXTRA OPTIES 

Elk aangesloten lid geniet automatisch van bovenstaande verzekeringsdekking. 

Naast deze basisverzekering kan je club vrijblijvend intekenen op een aantal 

bijkomende verzekeringsopties. Elke optie verzekert telkens een heel specifieke 

situatie, waar je als sportclub mee te maken kan krijgen. Hierop kan je club 

vrijblijvend in tekenen:   

Wervingsactiviteiten 
Zogeheten wervingsactiviteiten zijn 
gratis verzekerd. Als je er zo een 
organiseert, volstaat het om die via deze 
optie te melden. 
 

 Dagverzekering niet-leden  
Personen die geen clublid zijn, maar wel 
deelnemen of meehelpen aan een 
clubactiviteit kan je via deze optie 
verzekeren aan €2/pers. per dag. 

 
 

  

Verzekering lessenreeks – 4 maanden 
Als je een lessenreeks van beperkte duur 
organiseert, kan je de deelnemers voor 
een periode van 4 maanden verzekeren 
tijdens deze lessen. 

 Sportkampverzekering 
Ook als je een sportkamp organiseert, 
sluit je via deze optie een 
supervoordelige verzekering af. De prijs 
hangt af van het aantal 
kampdeelnemers. 

 
 

  

Evenementenverzekering 
Aangesloten clubs kunnen een 
uitermate voordelige verzekering krijgen 
als ze een sportevent organiseren. De 
prijs hangt af van de aard en het aantal 
deelnemers van het evenement. 

 Reisbijstand 
Bijstand aan personen en/of voertuigen. 
Aangeraden voor clubs die een 
buitenlandse uitstap in het vooruitzicht 
hebben. 
 

 
 

  

Brandverzekering 
Als je sportaccommodatie huurt of 
gebruikt en de verhuurder doet geen 
‘afstand van verhaal’ in de 
huurovereenkomst, is deze optie aan te 
raden. 

 Contractuele aansprakelijkheid  
Verzekering tegen de contractuele 
aansprakelijkheid die de club ten laste 
kan worden  gelegd bij materiële schade. 
Aangeraden als je accommodatie huurt. 

 
 
 

  



 

 
 

Bestuurdersaansprakelijkheid vzw’s 
Als je club een vzw is, personeelsleden in 
dienst heeft en/of onroerend goed in 
eigendom heeft, kan je via deze optie je 
bestuurders beschermen tegen 
accidentele bestuurdersfouten. 

 Alle risico’s 
Bijkomende verzekering voor kostbare 
voorwerpen die je als club huurt, 
gebruikt of bezit. Alle goederen 
waarvoor je de optie aanvraagt, zijn 
verzekerd voor schade, eventueel verlies 
of diefstal. 

 

 

DETAILS 

Alle waarborgen, polisdetails en uitgebreide info over de verzekeringsdekking en 

ongevalsaangifte vind je terug in onze verzekeringshandleiding.  

 

>>>www.sportateam.be/onze-sportverzekering 

>>>www.sportateam.be/bijkomende-opties 

>>>www.sportateam.be/wat-te-doen-bij-een-ongeval 
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