
Door het lidgeld te betalen bij de club/VTV ben je 

automatisch verzekerd binnen de grenzen van de polis.  

Ieder lid die een ongeval aangeeft dient dit zelf aan te 

geven  via de extranet site van Ethias volgens 

onderstaande procedure. 

 

Wat te doen bij ongevallen: 

1/ Formulier tekenen in Bar voor het verkrijgen van een paswoord Extranet Ethias. Dit doc dien je op 

te sturen naar: g-extranet.nl@ethias.be 

2/ Je zal een email ontvangen met daarin de link en paswoord.   

3/ Je logt jezelf in en deelt de omstandigheden mee aan de verzekeringsmaatschappij. 

4/ alle stavingsstukken bezorg je de verzekeringsmaatschappij ofwel via mail of per post.  Let wel dat 

je eerst naar je eigen mutualiteit gaat en verschilstaten opvraagt.  Het zijn deze verschilstaten die de 

maatschappij moet hebben, gezien ze de opleg verzekeren. 

5/ Met uw login kunt u steeds verder uw eigen dossier opvolgen. 

 

De club en het bestuur staat niet in voor polisvoorwaarden  onderschreven door  VTV.  Tevens staan 

zij niet in voor de gegevens die een lid doorspeeld aan de maatschappij alsook voor de opvolging van 

het schadegeval.  Indien het lid niet akkoord gaat met de polisvoorwaarden of met het beheer van 

schadegevallen is hij vrij voor het onderschrijven van een polis op eigen initiatief.  Tennis is een sport.  

Sport houdt een aanvaarding van een risico in waarvoor het bestuur niet verantwoordelijk is tenzij het 

bestuur een fout ten laste gelegd kan worden.   

 

Aan de achterzijde van dit document staan de voorwaarden van de onderschreven polis. 

 

Indien deze voorwaarden u ontoereikend lijken enje wil een voorstel op maat kan je steeds contact 

opnemen: 

Verzekeringskantoor Vanlanduyt 

Oude Bruggestraat 19 – 8750 Wingene 

T: 051/65.51.68 – F: 051/65.81.31 

info@verzekeringskantoorvanlanduyt.eu 
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Lichamelijk ongevallen: 

Onder lichamelijke ongevallen dient te worden verstaan, een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel 

veroorzaakt en waarvan de oorzaken vreemd zijn aan het organisme van het lichaam. 

Met ongevallen worden dus gelijkgesteld: 

- De gevolgen van een lichamelijke inspanning, inzonderheid verrekkingen en spierscheuren, 

voor zover zij zich plots voordoen. 

- Ziekten, bemettingen en infecties welke het gevolg zijn van een ongeval. 

- Lichamelijke letstels opgelopen bij wettelijke zelfverdediging of ingevolge van het redden van 

in gevaar verkerende personen, dieren of goederen. 

Waarborgen en verleende waarborgbedragen 

Medische kosten: 

- Terugbetaling, na tegemoetkoming vande verplichte of vrije ziekte- en 

invaliditeitsverzekering en gedurende twee jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval, 

van alle geneeskundige kosten (uitgezonderd fysio-en kinésitherapie) opgenomen in de 

nomenclatuur van het RIZIV-terief en dit tot 100% van het tarief.  De kosten voor fysio- en 

kinesitherapie worden terugbetaald tot 125€per ongeval.  Niet opgenomen kosten inde 

nomenclatuur van het RIZIV worden dus NIET terugbetaald 

- De tandprothesekosten worden terugbetaald tot 150€ per tand met een max. van 600€ per 

slachtoffer.  Er wordt GEEN tussenkomst verleend voor de herstelling of vervanging van 

brillen en lenzen. 

- Terugbetaling van vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen. 

- Terugbetaling van begrafeniskosten tot 620€ voor de leden vanaf 5 jaar of ouder en 8500€ 

voor leden jonger dan 5 jaar 

- Terugbetaling van de niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen apotheekkosten en 

kosten voor gipsen tot 620€ 

Overlijden: 

- Uitkering van een kapitaal van 8500€ per slachtoffer van 5 jaar en ouder. 

Bestendige invaliditeit: 

- Uitkering van een kapitaal berekend a rato van de graad van invaliditeit per slachtoffer tot en 

met 65 jaar van maximum 35.000€ 

Tijdelijke ongeschiktheid 

- Uitkering van een dagvergoeding tot en met 65 jaar, van 30€per dag vanaf de dag volgend op 

het ongeval en tijdens de daaropvolgende 2 jaren. 

- Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor zover werkelijk loonverlies en geen uitkering 

krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en tot beloop van dit 

verlies zonder de verzekerde som te overtreffen. 

- Integenstelling tot zelfstandigen kunnen loon- en weddetrekkenden niet genieten van deze 

waarborg aangezien deze laatsten in geval van tijdelijke ongeschiktheid een uitkering 

bekomen van hun ziekte en invaliditeitsverzekering. 


