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 Verzekeringnemer: LANDELIJKE RIJVERENIGINGEN VZW 

 WAVERSEBAAN 99 

 3050    OUD-HEVERLEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begindatum Vervaldag Duur 

27/02/2009 01/01 1 jaar 

 
Jaarlijkse premiebetaling 
 
 
Het contract begint en eindigt telkens te nul uur. 
 

 
 
 
De algemene voorwaarden zijn op aanvraag te bekomen bij KBC Verzekeringen. 

 

 
Opgemaakt op 23 september 2009 
 
De verzekeringnemer, N.V. KBC Verzekeringen, 
 
 
 
 
 G. Philips 
 Hoofd tak arbeidsongevallen – gemeen recht 
 
 

 
LRV KBC verzekeringen 
WAVERSEBAAN 99 Waaistraat 6 
3050 OUD-HEVERLEE 3000    Leuven 
agentnummer: 119.023 telefoonnr. 016/24.50.50 
telefoonnr. 
Rek. nr. 
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VERZEKERD RISICO: 
 
Beoefening van de paardensport los van om het even welke organisatie. 
 
 
 
Deze polis omvat volgende verzekeringen: 
 
1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
2. RECHTSBIJSTAND 
3. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 
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1. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
 
 
Begrippen 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Leden - Begrippen” 
wordt in deze verzekering onder “U” verstaan: 
 
De LRV-leden die tot deze polis zijn toegetreden. Deze verzekering gaat voor een LRV-lid pas in voege nadat het 
secretariaat van LRV nationaal zijn/haar toetredingsformulier heeft ontvangen. 
 
 
Wanneer geldt de verzekering? 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Leden – 2 Wanneer 
geldt de verzekering” geldt deze verzekering voor schadegevallen: 
 
tijdens wandelingen of oefeningen die een LRV-lid met paard onderneemt op eigen initiatief los van om het even 
welke organisatie (o.a. ruiterclubs zoals LRV en VLP, processies, stoeten,...); 
en dit vanaf het ogenblik van het optuigen tot het aftuigen van het paard; 
met inbegrip van het optreden als menner of als passagier-eigenaar van een rijtuig waarmee deze paarden zijn 
bespannen. 
 
Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten: 
- activiteiten ingericht door een manège: bvb paardrijlessen door een manège 
- deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden 
- uitbraak van een paard 
- bezoldigde activiteiten 
 
 
Deze verzekering komt tussen na uitputting van elke andere verzekering die de aansprakelijkheid dekt. 
 
 
Franchise 
 
Voor schade aan goederen wordt een franchise van 25 EUR per schadegeval toegepast. 
 
 
Niet-verzekerde gevallen 
 
In aanvulling op de algemene voorwaarden “Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Leden – artikel 5 
Niet-verzekerde gevallen”, blijven steeds uit de waarborg van deze verzekering gesloten: 
 
- de schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan weddingschappen; 
- de schade veroorzaakt aan zaken en dieren die de verzekerde op een paard of voertuig laadt of gaat laden, 

vervoert, lost of gelost heeft; 
- de schade veroorzaakt aan zaken, die zonder op een voertuig geladen te zijn, voortgetrokken of gesleept 

worden door een paard. 
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2. VERZEKERING RECHTSBIJSTAND 
 
 
Begrippen 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Rechtsbijstand - Begrippen” wordt in deze verzekering 
onder “U” verstaan: 
 
De LRV-leden die tot deze polis zijn toegetreden. Deze verzekering gaat voor een LRV-lid pas in voege nadat het 
secretariaat van LRV nationaal zijn/haar toetredingsformulier heeft ontvangen. 
 
 
Wanneer geldt de verzekering? 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Rechtsbijstand – 1 Wanneer geldt de verzekering” geldt 
deze verzekering voor schadegevallen: 
 
tijdens wandelingen of oefeningen die een LRV-lid met paard onderneemt op eigen initiatief los van om het even 
welke organisatie (o.a. ruiterclubs zoals LRV en VLP, processies, stoeten,...); 
en dit vanaf het ogenblik van het optuigen tot het aftuigen van het paard; 
met inbegrip van het optreden als menner of als passagier-eigenaar van een rijtuig waarmee deze paarden zijn 
bespannen. 
 
Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten: 
- activiteiten ingericht door een manège: bvb paardrijlessen door een manège 
- deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden 
- uitbraak van een paard 
- bezoldigde activiteiten 
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3. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 
 
 
Begrippen 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Lichamelijke Ongevallen Leden – Begripsomschrijving” 
wordt in deze verzekering onder “U” verstaan: 
 
De LRV-leden die tot deze polis zijn toegetreden. Deze verzekering gaat voor een LRV-lid pas in voege nadat het 
secretariaat van LRV nationaal zijn/haar toetredingsformulier heeft ontvangen. 
 
 
Wanneer geldt de verzekering? 
 
In afwijking van de algemene voorwaarden “Verzekering Lichamelijke Ongevallen Leden – 2 Wanneer geldt de 
verzekering” geldt deze verzekering voor ongevallen: 
 
tijdens wandelingen of oefeningen die een LRV-lid met paard of pony onderneemt op eigen initiatief los van om 
het even welke organisatie (o.a. ruiterclubs zoals LRV en VLP, processies, stoeten,...); 
en dit vanaf het ogenblik van het optuigen tot het aftuigen van het paard of de pony; 
met inbegrip van het optreden als menner of als passagier van een rijtuig waarmee deze paarden of pony’s zijn 
bespannen. 
 
Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten: 
- activiteiten ingericht door een manège: bvb paardrijlessen door een manège 
- deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden 
- uitbraak van een paard of pony 
- bezoldigde activiteiten 
 
 
Subrogatie 
 
De bepalingen van de algemene voorwaarden “Verzekering Lichamelijke Ongevallen Leden - artikel 8 Subrogatie” 
worden als volgt vervangen: Bij een ongeval, waarvoor een andere persoon aansprakelijk kan gesteld worden, 
treedt de verzekeraar, tot beloop van zijn uitgaven voor alle vergoedingen die uitgekeerd worden op basis van de 
verzekering lichamelijke ongevallen, in de plaats van de verzekeringnemer, de getroffene of de rechthebbenden 
wat betreft hun rechten op verhaal. Maar tegen de verzekeringnemer, tegen andere verzekerden of tegen een 
gezinslid van de getroffene, die het ongeval onopzettelijk hebben veroorzaakt, oefent de verzekeraar dit recht niet 
uit, tenzij deze personen zich daadwerkelijk kunnen beroepen op een aansprakelijkheidsverzekering. 
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BEPALINGEN DIE GELDEN VOOR DE GANSE POLIS 
 
Huidige polis is gekoppeld aan polis 28.921.000. 
 
De verzekeringnemer verbindt er zich toe om de volgende gegevens bij te houden per LRV-lid dat is toegetreden 
tot deze polis: naam, datum van toetreding en datum van uittreding. 
Deze gegevens moeten ten allen tijde beschikbaar zijn voor KBC Verzekeringen. 
 
Iedere aangifte van een schadegeval dient aangegeven te worden aan het secretariaat van LRV nationaal vooral-
eer te worden overgemaakt aan KBC Verzekeringen. 
Bij iedere schadeaangifte controleert het secretariaat van LRV nationaal aan de hand van het toetredingsformulier 
van het LRV-lid of deze polis in voege was voor het LRV-lid op moment van het schadegeval. 
Het secretariaat van LRV nationaal vermeldt volgende gegevens op ieder schadeaangifteformulier: 

- datum van toetreding van het LRV-lid tot deze verzekering; 
- datum van uittreding van het LRV-lid uit deze verzekering (indien het LRV-lid ondertussen zou uitgetreden 

zijn). 
Enkel schadeaangifteformulieren van LRV-leden waarvoor de polis in voege was op het moment van het schade-
geval worden door het secretariaat van LRV nationaal overgemaakt aan de schadedienst van KBC Verzekerin-
gen. 
 
 
Afrekening 
 
De premie wordt als volgt afgerekend: 
 
Op elke jaarlijkse premievervaldag is de verzekeringnemer een voorlopige premie verschuldigd die bij het begin 
van de verzekering bepaald wordt in functie van de vermoedelijke definitieve premie die voor de volgende pre-
mievervaldagen aangepast wordt aan de laatst gekende definitieve premie. 
 
Op het einde van het verzekeringsjaar doet de verzekeringnemer aangifte van: 
- het aantal verzekerde personen dat tijdens het voorbije verzekeringsjaar ingeschreven was. 
 
Op basis van deze aangifte berekenen wij de definitieve premie (met inbegrip van taksen) en stellen de afreke-
ning op onder aftrek van de ontvangen voorlopige premie en taksen. 
De aangifte dient gedaan te worden binnen 30 dagen na de vervaldag bij voorkeur op de formulieren die wij ter 
beschikking stellen. 
Doet de verzekeringnemer deze aangifte niet tijdig, dan hebben wij het recht de afrekening op te maken op basis 
van 150 % van de bedragen waarop de laatste definitieve of voorlopige premie werd berekend. 
De toepassing van deze maatregel ontslaat de verzekeringnemer niet van de aangifteplicht. 
 
De verzekeringnemer houdt gedurende drie jaar de documenten bij ter rechtvaardiging van de aangegeven gege-
vens. 
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WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN 
Bescherming van uw persoonlijke gegevens 
 
De persoonlijke gegevens die u hebt meegedeeld, worden door KBC en haar tussenpersonen gebruikt om de 
verzekering te sluiten, te beheren, uit te voeren en in het algemeen om u een volledige dienstverlening te kunnen 
bieden. 
Gegevens over identiteit en productbezit kunnen voor marketingdoeleinden enkel worden uitgewisseld binnen de 
KBC groep. Verzet hiertegen is mogelijk door een eenvoudige mededeling. 
Vermits KBC samen met andere verzekeraars fraude en misbruik van verzekeringen wil tegengaan, kunnen wij 
voor dit doel gegevens opslaan in een KBC-databank en meedelen aan de ESV DATASSUR. 
U wordt hiervan op de hoogte gebracht en hebt de mogelijkheid om bij DATASSUR, de Meeusplantsoen 29, 1000 
Brussel, inzage of rechtzetting te vragen van de meegedeelde gegevens. 
 
Met vragen over de wijze waarop wij privacy garanderen, kunt u altijd terecht bij onze Privacy-dienst. 
U kan ook inzage krijgen van de verwerkte gegevens en eventuele fouten laten verbeteren. Wenst u algemene 
informatie over uw rechten en verplichtingen, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 
 
Geldigheid van de polis 
 
Alleen een origineel gedrukte polistekst zonder toevoegingen of wijzigingen wordt als geldig beschouwd. 
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Volgende algemene voorwaarden gelden in deze polis: 
 

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES – VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID LEDEN 

versie 27/02/2009 

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES – VERZEKERING RECHTSBIJSTAND versie 27/02/2009 

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES – VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 
LEDEN 

versie 27/02/2009 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE SCHADEREGELING, BEPALINGEN BETREFFENDE 
DE POLIS, DIVERSE BEPALINGEN 

versie 27/02/2009 

 
 
U werd in kennis gesteld van de modaliteiten ervan. Een kopie van de algemene voorwaarden kunt u altijd op 
eenvoudig verzoek bekomen met vermelding van het polisnummer als referte. 


