VERZEKERINGSFORMULIER “TIJDELIJKE RISICO’S”
Het inrichten van niet-sportactiviteiten / Het verzekeren van de helpers niet-leden
Polisnummer

L.O. 1.102.184
B.A. 1.102.185

Sportvisserij Vlaanderen vzw

Gelieve het formulier over te maken aan :
NV ARENA - Tweekerkenstraat 14 - B-1000 Brussel
IDENTITEIT VAN DE CLUB

NAAM EN ADRES CLUBVERANTWOORDELIJKE

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN
FUIF / CLUBFEEST

Tel. 02/512 03 04 / Fax 02/512 70 94
arena@arena-nv.be

Periode : van ......./......./.......... tot ......./......./..........
Plaats :

Omschrijving :

EETFESTIJN / BBQ
Aantal deelnemende helpers niet-leden (*)

WAFELVERKOOP

(*)

(Voor andere organisaties : ARENA raadplegen)

De namen der deelnemers kunnen worden opgetekend op de
laatste pagina van onderhavig document of worden medegedeeld
via een toe te voegen lijst.

PREMIEBESTANDDELEN

PREMIEBEREKENING

……………………..

DE DEELNEMENDE HELPERS
De hiernavolgende premies (taksen & kosten inbegrepen) zijn deze verschuldigd voor niet-leden die als helpers aan
de activiteiten deelnemen voor de waarborgen “Lichamelijke Ongevallen” en “Burgerlijke Aansprakelijkheid”.
A. Premie per deelnemende helper
Gratis
B. Aantal dagen

Deze waarborg is inbegrepen in de basispolis.

C. Aantal deelnemende helpers
DE INRICHTER (B.A.)
De hiernavolgende premies (taksen & kosten inbegrepen) zijn deze door de clubs verschuldigd als inrichters
van de activiteiten voor de waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid”.
Duurtijd activiteit : 1 dag
€ 25Duurtijd activiteit : 2 dagen

€ 43-

Duurtijd activiteit : 3 dagen

€ 61-

TOTAAL VERSCHULDIGDE PREMIE =

= €

.

€

 Gelieve de verschuldigde premie te willen regelen door overschrijving op de bankrekening
nr. Iban: BE64 2100 0568 4252 / Bic: GEBABEBB van de N.V. ARENA.
Opgemaakt te

Op datum van :

Handtekening :

Opmerkingen
1) Overeenkomstig de polisbepalingen dient de verzekeringsaanvraag en de premiebetaling vóór de aanvang van het te
verzekeren “Tijdelijk risico” bij ARENA binnen te zijn, zoniet is er geen verzekeringsdekking. Bij de overschrijving dient
U duidelijk de naam van de federatie (Sportvisserij Vlaanderen vzw) en deze van uw club te vermelden.
2) Indien niet alle deelnemers gekend zijn de dag van de organisatie zelf mag een lijst binnen de 48 uur nà het afsluiten
van het evenement worden toegestuurd. Indien er dan nog een bijkomende premie zou verschuldigd zijn dient deze
geregeld samen met het toesturen van de (bijkomende) deelnemerslijst.

LIJST DER TE VERZEKEREN NIET-LEDEN
NAAM EN VOORNAAM

Wenst U meer inlichtingen ?

NAAM EN VOORNAAM

NAAM EN VOORNAAM

arena@arenanv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arenanv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel
FSMA nr. 10.365 / 0.449.789.592

