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Aangevraagd door STRYMANS, LUK op 06/0 9/2022
Adviseur
(004404/47
/947)

MAISON DE LA SOLIDARITE AS
RUE SAINT-JEAN, 32 A 38
1000
BRUXELLES

Verzekerings- VZW S-PLUS
nemer
SINT-JANSSTRAAT, 32 38
1000 BRUSSEL

Tel.: 02/515.02.11
Fax :
Tel.
Geboortedatum
Taalregime

Aanvangsen
vervaldag

Aanvang van contract
Aanvang van bijvoegsel
Duur
Periodiciteit
Vervaldatum

0 1/01/2022
0 1/01/2022
1 jaar
J AARLIJKS
3 1/12/2024

Alg. voorw.
en clausules

Uitgave a.v.
01411 01687 60049

0 6/2008 /

36.931.386
000
001¢532!

02/515.02.06
#
NEDERLANDS

Voorb.pol.

SPEC. NOTA'S

VAR. CLAUSULES
Verzekerd
risico

Verzek.
kapitalen

Categorie
LICH.LETSELS
Mat. schade
OVERLIJDEN
BLIJ.ONGESCH
TIJD.ONGESCH
KOST.BEHAND.

:
:
:
:
:
:

D IVERSEN(DIVERSEN)
19.00 0.000,00
95 0.000,00
1 2.000,00
1 8.000,00
9,00
3.000,00

Jaar. premies
B.A.
Ongevallen
Nettopremie
Taksen
Wettelijke toeslag
TOTALE PREMIE

970,20 Eur
2.265,12 Eur
------------3.235,32 Eur
299,26 Eur
0,00 Eur
------------3.534,58 Eur
142.585 Bef

Cont. premies
NIEUWE ZAAK
0 1/01/2022 31/12/2022
0 1/01/2022 31/12/2022

970,20 Eur
2.265,12 Eur
------------3.235,32 Eur
299,26 Eur
0,00 Eur
------------3.534,58 Eur
142.585 Bef
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VARIABELE CLAUSULES VOORWERP VAN HET R ISICO
ALGEMEEN TAKENPAKKET VOORZIEN I N DE WAARBORG VAN ONDERHAVIGE POLIS :
_______________________________ ___________________________________
Mutualistische organisatie:
S-Plus is een pluralistische se niorenvereniging die via lokale
vrijwilligers en professionele medewerkers een ruim aanbod voor en/of
door de doelgroep voorziet.
1. Gezondheidsactiviteiten :
ontspanning, beweging, debat , lezingen, creativiteit en cultuur
2. ontspanningsactiviteiten :
organiseren en/of begeleidin g en/of assistentie bij : sport en
bewegen, spel en creatieve a ctiviteiten, theater, concert- of
bioscoopbezoek, groepsuitsta ppen, reizen, voorlezen,
huisbezoeken
3. Leeractiviteiten:
organiseren en/of begeleidin g en/of assistentie bij : cursussen,
vormingen, lezingen, onderst euning aan huis, deelname aan
beleidswerkgroepen, particip atieraden, commissies en overlegvergaderingen, studiedagen, trefdagen
4. Andere activiteiten :
woonzorgcentra bezoeken, lee scontacten in ouderenvoorzieningen,
dienstencentra, scholen, ver gezellen van personen bij activiteiten/
uitstappen/wandelingen, help en op buurtfeesten, helpen bij events.
5. Zijn eveneens verzekerd :
- complementaire werken in ver houding met de verzekerde activiteiten
(reiniging, onderhoud, verbe tering, montage of demontage van
installaties of materieel
- verplaatsingen georganiseerd door de verzekeringsnemer in het
kader van de verzekerde acti viteiten, met inbegrip van het
verblijf
- bijhorende activiteiten in d irekt of indirekt verband met de
verzekerde activiteiten, ttz de deelname aan foren, beurzen of
exposities, uitbating van dr ankstandjes, de verkoop en/of
bereiding van voedsel of dra nk, de verkoop van tombolabiljetten,
bals, braderijen, fancy-fair s, reizen enz., met uitzondering
van manifestaties die langer duren dan 24 uur en met vuurwerk.

CLAUSULE VRIJWILLIGERS :
______________________
In aanvulling op wat voorzien i s in de algemene voorwaarden, dekt de
maatschappij de extra-contractu ele aansprakelijkheid van de
verzekeringsnemer in hoofde van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrij willigers voor de schade door de
vrijwilligers aan derden veroor zaakt door het feit van hun deelname
aan de activiteiten van de verz ekeringsnemer.
Deze waarborg wordt toegekend t en belope van :
- 19.000.000 EUR per schadeverw ekkend feit voor de lichamelijke
letsels,
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Variabele clausule
vervolg ... #
- 950.000 EUR per schadeverwekk end feit voor de materiële schade.
Deze bedragen zijn verbonden aa n de index van de consumptieprijzen,
waarbij de basisindex deze van januari 2002 is, zijnde 110,22 (op
basis 100 in 1996). De toegepas te index bij schadegeval is deze van de
maand voorafgaand aan de maand waarin het schadegeval zich voordoet.
Indien de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer onstaat op basis
van artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers, zijn enkel uitge sloten van de waarborg :
a. de materiële schade veroorza akt door vuur, door een brand, een
ontploffing of door rook ing evolge vuur of een brand die ontstaat
in of overslaat van de gebou wen waarvan de verzekerden eigenaar,
huurder of bewoner zijn, met uitzondering evenwel van de schade
veroorzaakt in een hotel of een gelijkaardig logement, waar
de verzekerden tijdelijk of toevallig verblijven,
b. de schade veroorzaakt door g ebouwen in opbouw, wederopbouw of
verbouwing,
c. de schade veroorzaakt door d e verzekerden door het gebruik van
zeilboten van meer dan 300 k g of van motorboten van meer dan
10 CV DIN, waarvan ze eigena ar zijn,
d. de schade veroorzaakt door d e verzekerden door het gebruik van
luchtvaartuigen waarvan ze e igenaars, huurders of gebruikers zijn,
e. de schade veroorzaakt door h et beoefenen van de jacht alsmede de
wildschade,
f. de schade of de verzwaring v an de schade veroorzaakt door :
- wapens of tuigen die beste md zijn te ontploffen door een
structuurwijziging van de atoomkern,
- elke kernbrandstof, radioa ctief product of radioactief afval of
elke andere bron van ionis erende stralingen en waarvoor
uitsluitend de exploitant van een kerncentrale aansprakelijk is.
Zijn eveneens uitgesloten de sc hade of de verzwaring van de schade
veroorzaakt door elke bron van ioniserende stralingen (inzonderheid
elke radio-isotoop) die wordt g ebruikt buiten een kerninstallatie
en waarvan de verzekerden of el ke persoon waarvoor ze instaan
eigenaar, bewaarder of gebruike r zijn.

PREMIEBEPALING
______________
Berekeningswijze:
- Aantal vrijwilligers
: 39 6
- Premie per vrijwilliger : 8,1 7 EUR
_______ _____
TOTAAL : 3.235,3 2 excl. taksen
Op basis van de gegevens ons ov ergemaakt door de verzekeringsnemer,
bedraagt de voorlopige premie v oor 2022 : 3.235,32 EUR + taksen.
De premie werd vastgesteld reke ning gehouden met het maximum aantal
eenheden dat in de beschrijving van het risico is hernomen. De
Verzekeringnemer verbindt er zi ch toe iedere wijziging die meer dan
20 % van dit maximum afwijkt, a an de Maatschappij mee te delen en de
eventuele premiewijziging die h ieruit zou voortvloeien, te aanvaarden.

WAARBORGEN
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__________
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
_____________________________
- lichamelijke letsels : 19.500 .000 EUR
- materiële schade
:
950 .000 EUR
Vrijstelling materiële schade: 75,00 EUR
INDIVIDUELE TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN
_______________________________ __________
*
*
*
*

Waarborg Overlijden
Waarborg Blijvende Ongeschikt heid
Waarborg Tijdelijke Ongeschik theid
Waarborg Kosten van Behandeli ng
Met inbegrip van (maximum):
- Begrafeniskosten
- Tandprotheses

: 12.000 EUR
: 18.000 EUR
:
9 EUR
: 3.000 EUR

- Andere protheses
- medische kosten buiten bar ema
- Bril en contactlenzen

:
:
:
:
:
:

- Vervoerskosten
- Onderzoekskosten/repatriër ing

:
:

2.500 EUR
800 EUR per slachtoffer
200 EUR per tand
inbegrepen
250 EUR
montuur: 65 EUR, werkelijke
waarde bij lich. ongeval
glazen/lenzen: integraal
Barema AO
2.500 EUR

Vrijstelling (Artikel 19 van de A.V.)
-----------Per schadegeval wordt er een vr ijstelling van 300 EUR toegepast op de
materiële schade.

40598 - REGISTER
________________
De Verzekeringnemer verbindt er zich toe een register bij te houden
waarin de verzekerde personen i ngeschreven worden. De Maatschappij
heeft het recht iedere verbinte nis af te wijzen als het slachtoffer ni
in het register ingeschreven is .

GEMEENSCHAPPELIJKE BESCHIKKINGE N
_______________________________ _
Weg naar activiteiten
--------------------De normale weg naar de activite iten (ttz de weg die
moeten afleggen om zich van hun residentie naar hun
begeven waar zich de gedekte ac tiviteiten voordoen,
gedekt zijn zowel in BA/Juridis che Bijstand, als in
ongevallen.

de verzekerden
werkplaats te
en terug) zal
lichamelijke

De notie van normaal traject za l geapprecieerd worden in functie van
de wet van 10 april 1971 betref fende de arbeidsongevallen en de
ongevallen op de weg van en naa r het werk, en de jurisprudentie
terzake.
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Opheffing van verhaal
--------------------De verzekerde aanvaardt alle op heffingsclausules betreffende verhaal,
aanvaard of te aanvaarden door de verzekerden vooraleer een
schadegeval zich voordoet.
Als tegenprestatie verbindt de verzekeringsnemer zich ertoe, van de
derden een opheffing van verhaa l te bekomen, die wederkerig is.
Bovendien zal de verzekeraar de burgerlijke aansprakelijkheid
garanderen die contractueel ten laste van de verzekeringsnemer
of de verzekerde valt, met inbe grip van de burgerlijke
aansprakelijkheid van de beguns tigden van deze conventies.
De verzekeraar verzaakt tevens aan elk verhaal t.o.v.
maatschappijen,organisaties of verenigingen verbonden aan de
verzekeringsnemer, alsook t.o.v . het personeel van deze laatsten,
met dewelke er een gemeenschap is van belangen.
Lokalen en logementen toebehore nd aan derden
------------------------------- ------------De waarborg wordt uitgebreid na ar de aansprakelijkheid van de
verzekerden voor de schade ten gevolge van brand, vlammen,
ontploffing, rook en water, tij dens een tijdelijk of occasioneel
verblijf in de lokalen ter besc hikking gesteld van de
verzekeringsnemer voor verzeker de activiteiten, alsook in hotels of
gelijkaardige logementen.
Samenloop Burgerlijke Aansprake lijkheid en Individuele Ongevallen.
------------------------------- ----------------------------------In het kader van huidig contrac t zal de vergoeding die verschuldigd
is op basis van de waarborg "Bu rgerlijke Aansprakelijkheid" conform
art. 15 van de AV verminderd wo rden met het bedrag dat verschuldigd is
krachtens de waarborg "Individu ele tegen lichamelijke ongevallen".
De beperking voorzien onder art . 15 AV geldt eveneens voor eventuele
waarborgen Burgerlijke Aansprak elijkheid die door verzekeringnemer
onderschreven werden in andere polissen van de groep P&V.

BESCHIKKINGEN EIGEN AAN DE WAAR BORG LICHAMELIJKE ONGEVALLEN, ZIEKTES
EN BESMETTINGEN
_______________________________ _____________________________________
Noties met betrekking tot ongev al, ziekte, besmetting
------------------------------- ---------------------Onder ONGEVAL verstaat men een plots gebeuren die de fysieke
integriteit van de verzekerde a antast, ten gevolge van een plotse
gebeurtenis met uitwendige oorz aak, buiten zijn wil en waarvan de
gevolgen een medische behandeli ng vergen.
Onder ZIEKTE, moet men verstaan , elke verandering van niet accidentele
aard van de gezondheid van de v erzekerde, die objectieve fysische
symptomen vertoont, en die er d e diagnose van buiten discussie
stellen, en die een medische be handeling vereisen.
Onder BESMETTING moet men verst aan, het overvallen van het organisme
door pathogene micro-organismen of door produkten die toxiteit
uitoefenen binnen het lichaam.
Bril, brilglazen en contactlenz en
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------------------------------- -De verzekerden zijn vergoed in geval van schade aan bril, brilglazen
en contactlenzen tot aan de ver zekerde bedragen, zelfs indien het
ongeval geen enkel lichamelijk letsel heeft teweeg gebracht.
Aanpassing uitsluitingen Algeme ne Voorwaarden
------------------------------- -------------De volgende uitsluiting voorzie n in de Algemene Voorwaarden onder
art. 14 en 20 worden als niet b estaande beschouwd:
- bij overstroming, aardbeving of enige andere natuurramp
De uitsluiting voorzien onder a rt. 14 AV m.b.t. het ongeval of de
de gevolgen van een ongeval die te wijten zijn aan een deficiëntie
van de fysieke en psychische to estand van de verzekerde wordt eveneens
als niet bestaande beschouwd zo nder afbreuk van de toepassing van de
in deze polis gedefinieerde not ie van ongeval alsook van de
toepassing van de volgende in h et lastenboek voorziene uitsluitingen:
- Vrijwillig aangebrachte ver minkingen, zelfdoding of poging tot
zelfdoding,
- Kosten tengevolge van een v oorheen bestaande status.

60043 - DUUR VAN DE OVEREENKOMS T
_______________________________ _
De overeenkomst is onderschreve n voor een duur van 3 jaar. De
eerstvolgende eindvervaldag is 31/12/2024. De stilzwijgende
vernieuwing zal met opeenvolgen de periodes van 3 jaar geschieden.

DERDEN
______
Worden als derden beschouwd all e andere (natuurlijke of
rechts-)personen dan de verzeke ringnemer. De verzekerden, andere dan
de verzekeringnemer, worden ten opzichte van elkaar en van de
verzekeringnemer beschouwd als derden.

VERZEKERDEN
___________
* In uitbreiding van de omschri jving in het lexicon hebben
onderstaande personen ook de hoedanigheid van verzekerde:
- de vrijwillige medewerkers wanneer ze onder het gezag van de
verzekeringnemer staan, in clusief voor de waarborg Burgerlijk
Verhaal (conform de dekkin g voor aangestelden)
- de ouders van verzekerde m inderjarige vrijwilligers wanneer zij
aansprakelijk worden geste ld op basis van artikel 1384, 2e lid
van het burgerlijk wetboek
- de plaatselijke comités va n verzekerden die zijn georganiseerd
in een feitelijke verenigi ng
* Nieuwe juridische entiteiten:
Indien de verzekeringnemer zijn organisatie splitst in of uitbreidt
met een of meer nieuwe juridisc he entiteiten (d.w.z.
dochterondernemingen die geliee rd zijn aan de verzekeringnemer
waardoor die laatste in rechte of in feite bevoegd is om een
beslissende invloed uit te oefe nen op de aanduiding van de meerderheid
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