
 

     

Verzekering sportongevallen 

Van:   KSV Wildert – Sportongevallen 
Aan:   Alle aangesloten sporters van KSV Wildert 
Datum:  Seizoen 2016-2017 
Betreft:  Ongeval-aangifte 
 
Sportvrienden, 
Het is nooit leuk dat je tijdens een wedstrijd of op een training een sportongeval overkomt.  
Wij als club trachten ze te vermijden, maar toch kunnen we aan deze ongemakken weinig aan doen.  
Maar het kostenplaatje van een sportongeval kunnen we samen met uw medewerking wat minder 
zwaar maken om te dragen… 
 
Nuttige tips hiervoor zijn: 
Bij een sportongeval vooreerst een ongevallen-aangifte doen en daarvoor moet je een formulier (te 
verkrijgen in de kantine of bij je trainer of afgevaardigde) laten invullen, waarbij: 
 

1°  Het deel “MEDISCH GETUIGSCHRIFT ” je volledig en enkel door de behandelde arts laat 
invullen. Een “geëigend medisch attest” van sommige klinieken (o.a. Klina) wordt ook aanvaard. 
Attentie: steeds VOLLEDIG en CORRECT laten invullen. En wat soms vergeten wordt om 
problemen te vermijden  is het aantal eventuele beurten van kine- of fysiotherapeut in te laten vullen. 
 

2°  Het deel “AANGIFTE ONGEVAL ” vul je liefst zelf niet in (foutief invullen is opnieuw een 
formulier laten invullen bij de behandelende arts). 
Wat dan? Wel je bezorgt TIJDIG de nodige informatie aan de persoon van KSV Wildert die de 
ongevallen-verzekeringen behartigt. 
De coördinaten hiervan zijn: 
 
    André Van Loon 
    Kalmthoutse steenweg 284 
    2910 WILDERT-Essen 
    Andre.van.loon1@telenet.be 
    0472 94 14 99 
 

MAAR … hij heeft wel de nodige informatie nodig om deze aangifte in te vullen en dit zijn: 
 
 - Kleefbriefje van je mutualiteit. 

EN…betreft het sportongeval de volgende informatie: 
 
  Datum + het uur (≈ uur en minuten) van het sportongeval? 
  In welke wedstrijd = Reeks (duiveltjes - …. Eerste elftal)? 
  Op welk terrein is het voorgevallen (thuis of verplaatsing)? 
  Beknopte omschrijving van het ongeval. (ook met aanduiding links of rechts) 
 



3° Als dit aangifte-formulier VOLLEDIG en CORRECT  is ingevuld, bezorg  je dit document 
TIJDIG aan André Van Loon met hoger vermelde coördinaten en met de volledige informatie.  
Let wel: de mogelijkheid bestaat dat hoger vernoemde persoon enkele dagen afwezig kan zijn!... 
Vandaar ALTIJD zo snel mogelijk binnen brengen om zo weinig mogelijk tijd te verliezen voor de 
aangifte, hoewel er 15 werkende dagen gerekend wordt (poststempel). 
 

4° Na aangifte van het sportongeval ontvang je een “Ontvangstbewijs voor dit sportongeval” met 
dossiernummer en de nodige persoonlijk op te volgen informatie. 
Let wel: Verlenging van kiné- en/of  fysio zorgen STEEDS  VOORAFGAANDELIJK  een 
aanvraag indienen (hiervoor geldt een kopie van de behandelende arts). 
 

5° Na het beëindigen van uw sportongeval of genezing moet je het Ontvangstbewijs van het 
sportongeval laten invullen door de behandelende arts en samen met dit document bezorg  je ALLE 
ORIGINELE  DOCUMENTEN NA de uitbetaling door uw mutualiteit aan hoger vermelde 
verantwoordelijke. 
Let wel: pijnstillers, zalfjes en verbanden worden NIET terug betaald door mutualiteit en ook niet 
door KBVB - Dienst Verzekeringen.  
De club KSV Wildert is ook niet verantwoordelijk om deze kosten bij te betalen. En voor het 
afhandelen van uw dossier rekent de KBVB steeds een administratie-forfait aan. 
 
We hopen dat je geen sportongeval oploopt en verblijven met onze sportieve groeten; 
 
i.o. KSV Wildert – 05142 
André Van Loon - 05/10/2016. 

 

 

 


