
DE	VERZEKERINGSPOLIS	VAN	DE	VBL  

Er	zijn	drie	geledingen	in	het	contract	
 

 

 
De VBL heeft een verzekeringspolis afgesloten waaronder alle bij de VBL 
AANGESLOTEN clubs en AANGESLOTEN leden mee verzekerd zijn. 
 
We beschrijven in het kort de voorwaarden ervan: 
 
De polis geldt voor alle organisaties van de liga en van haar aangesloten clubs. 
Daarbij hoeft er geen melding worden gedaan aan de maatschappij van de 
activiteiten, tenzij het gaat om een zeer speciale aangelegenheid. Een jaarlijks 
ingericht tornooi hoort daar niet bij, maar een éénmalige uitzonderlijke 
activiteit zal vermoedelijk beter aangemeld worden. 
 
Ook de weg van en naar de activiteit wordt mee verzekerd. 
 

 
1) Aansprakelijkheid van de VBL,  de club, of de vrijwillige 

medewerker. 
Indien er door een vermeende fout van de organisatie schade wordt berokkend 
(materiële of lichamelijke) aan een derde, dan wordt de aansprakelijkheid 
verzekerd. Zulke dekking is meer dan noodzakelijk, want ook als de 
aansprakelijkheid niet wordt erkend, is het de maatschappij die de 
aangesprokene zal verdedigen. 
Er zijn een aantal maxima gesteld aan de vergoedingen, zoals 620.000 € voor 
materiële schade en 2.000.000 € voor lichamelijke schade. Er blijft een 
vrijstelling van 125 € te betalen door de aansprakelijke. 
 

2) Persoonlijke ongevallen van de medewerkers. 
Indien een medewerker een ongeval overkomt, is hij verzekerd tot 5000 € 
blijvende invaliditeit en tot 625 € medische kosten. 
 

3) Persoonlijke ongevallen van de spelers. 
Deze zijn verzekerd tot 15000 € in het geval van blijvende invaliditeit, en tot 
2500 € voor medische kosten. Spelers moeten lid zijn van de VBL. 
 
Voor alle andere details en inlichtingen kan U best een kopie van de algemene 
voorwaarden opvragen. 
 
Indien er zich tijdens één of andere activiteit een ongeval voordoet, neem dan 
contact op met het secretariaat van de VBL (info@vbl.be). Voor gedetailleerde 
inlichtingen over de polis kan U zich wenden tot het Zakenkantoor Bart 
Magerman (info@zkbm.be). 
 
LET OP : Deze polis is afgesloten ENKEL voor de leden van de Vlaamse 
Bridge Liga. Leden die in de club spelen en niet aangesloten zijn, zijn 

expliciet uitgesloten in deze polis. 


