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WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP "ONGEVAL"?
Onder het begrip "ongeval" wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de
oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die
een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.
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WAT TE DOEN IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL?
We zetten de te volgen stappen op een rijtje:
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De verzekerde kan via de club een aangifteformulier verkrijgen of deze downloaden
op www.vlp.be/verzekeringen. Zowel de verzekerde als de clubverantwoordelijke
dienen alle nodige rubrieken in te vullen.
3. In geval van een lichamelijk ongeval, dien je met het aangifteformulier naar de
dokter te gaan, die het geneeskundig getuigschrift dat deel uitmaakt van het
aangifteformulier, invult.
Let op: dit geneeskundig getuigschrift is niet gelijk aan een attest
werkonbekwaamheid van de dokter.
4. De verzekerde dient het volledig ingevuld aangifteformulier binnen een redelijke
termijn na het ongeval aan het VLP-secretariaat te bezorgen. Dit kan via mail
(melissa@vlp.be) of per post (Vlaamse Liga Paardensport vzw, Jozef
Hebbelynckstraat 2, 9820 Merelbeke).
5. Na ontvangst van het aangifteformulier op het VLP-secretariaat krijg je hiervan een
bevestiging en wordt dit zo snel mogelijk verwerkt en overgemaakt aan onze
verzekeringsmaatschappij ARENA.
6. Zodra ARENA de documenten heeft ontvangen, krijg je van hen zo snel mogelijk een
ontvangstmelding met alle nodige informatie en je dossiernummer. De verdere
afhandeling van je dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
7. Het is steeds zo dat bij een lichamelijk ongeval alle kosten eerst door de verzekerde
betaald moeten worden. Vervolgens dien je de facturen/onkostennota's in bij de
mutualiteit voor eventuele tussenkomst. Let op: bij sommige facturen werd deze
tussenkomst reeds verrekend.

Voor het overige gedeelte dat nog niet werd vergoed door de mutualiteit, komt
ARENA tussen volgens de polisvoorwaarden. Deze kan je terugvinden op
www.vlp.be/verzekeringen/vz-polissen.
Bij een ongeval B.A. dien je naast de aangifte bij VLP voor B.A. ook steeds een
aangifte te doen bij je familiale verzekeraar. De verzekeringsmaatschappijen nemen
contact op met elkaar en handelen dit in onderling overleg af.
8. Mogen wij je ten slotte vragen om ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces
zo snel mogelijk te melden aan ARENA zodat zij een zo vlot mogelijke regeling van
het dossier kunnen waarborgen.
9. Indien er vragen of opmerkingen contacteer VLP.

