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Mortsel, 6 november 2012 

Beste, 

 

Betreft : Wat te doen bij sportongeval, verzekerd bij de Vlaamse judofederatie 

 

Gelieve het aangifteformulier VERZEKERING TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN van 

ETHIAS, zo spoedig mogelijk in te vullen.  

 

o Vraag de trainer of verantwoordelijke begeleider van onze club te handtekenen  (luik A, onderaan 

blad 2). Eventueel namen getuigen invullen (Luik A vak 8). 

o De inhoud voor Luik A vak 1 staat hier onderaan. De andere gegevens zelf aanvullen. 

o Vergeet ook niet de klever van uw ziektefonds te plaatsen (luik B) 

o Laat het gedeelte voor de arts zo spoedig mogelijk invullen door een geneesheer. (luik C) 

o U moet zelf dit aangifteformulier (origineel) doorsturen naar Ethias Verzekeringen, Zetel 

Vlaanderen, prins Bisschopssingel 73, B-3500 HASSELT. 

o Van zodra Ethias in het bezit is van het aangifteformulier, ontvangt het slachtoffer een 

ontvangstmelding waarin de verleende tussenkomsten worden meegedeeld. 

o Het slachtoffer moet op zijn beurt het door hem/haar effectief geleden verlies aantonen, hou dus 

alle ziekenhuis- en dokterafrekeningen alsook terugbetalingen van uw ziektefonds bij als bewijs. 

o Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen. 

o Om verzekerd te blijven kun je uiteraard niet trainen of aan wedstrijden deelnemen tot je genezen 

bent. Je kunt dit eventueel met een genezingsattest van de dokter bewijzen tov de 

verzekeringsmaatschappij.  

 

Het ongevalformulier kan u ook downloaden van onze site, 

We wensen je een spoedig herstel toe. Vriendelijke groeten, 

Uw Judoafdeling 

 

Ofwel invullen of kader uitknippen en kleven bij vak A1 

Naam van deverzekeringsnemer (sportbond, liga, enz …) 

 

  

 

 

 

 

Aan onze leden en ouders 

 

Satori Kwai Mortsel  

Judo - Ju Jitsu – Escrima    
Vereniging zonder winstoogmerken 

Vlaamse Judofederatie 
Lange Akker 10, 2940 Zele 

Polis nr: 45138404 tel nr: 052 44 90 16 

Juiste benaming van de verzekerde club: Satori-Kwai Mortsel vzw 

Beoefende activiteit: JUDO 
Naam en adres clubverantwoordelijke: 

Naam: Van Avermaet Leo 
Straat nr:  Dr. Theo Tutsstraat 17  
Postcode – Gemeente:  2530 BOECHOUT 
Tel nr: 03 455 66 00 


