Faq’s bij verzekeringen
1. Mijn 2 dochters volgen clublessen bij manege X die lid is van de VLP. Om in orde
te zijn met de verzekering heeft de club mij aangeraden om €15 te betalen voor een
C-verzekering. Waarvoor zijn zij dan verzekerd?

 De C-verzekering staat voor Clubverzekering. Uw dochters zijn dan bij alle
clubactiviteiten (groepsles, springles, wandeling, uitstap met club, …) verzekerd voor
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

2. Ik heb momenteel een C-verzekering maar ik rijd ook af en toe alleen op de club of
bij vrienden thuis(zonder clubbegeleiding). Kan ik mij daarvoor ook verzekeren en zo
ja hoeveel kost dit en hoe kan ik die extra-verzekering bekomen?

 Er is de mogelijkheid om een extra I-verzekering te nemen. Deze I-verzekering
staat voor het Individueel rijden en kost €5,50 extra. Daarmee bent u verzekerd voor
lichamelijke ongevallen (vb. breken van de arm na een val) en burgerlijke
aansprakelijkheid (vb. op wandeling stampt paard tegen wagen) tijdens individuele
activiteiten (op de club, op wandeling, op vakantie, bij vrienden, …).

3. Is de VLP-verzekering ook geldig in het buitenland?

 Ja, wanneer u in het bezit bent van een I-verzekering dan is de verzekering ook
geldig tijdens het paardrijden in het buitenland binnen de EU.

4. Ik heb momenteel een I-verzekering. Is hierin ook eventuele blessure van mijn
paard inbegrepen?

 Nee. De lichamelijke ongevallen die gedekt zijn door de verzekering is alleen voor
de ruiter en niet voor het paard. Wel kan de verzekering van toepassing zijn wanneer
uw paard het paard van een derde kwetst (= burgerlijke aansprakelijkheid).

5. Ik ben aangesloten bij club X die lid is van de VLP en waarbij ik ook een C-verzekering
heb. Ik ga op vakantie aan zee en zou daar ook willen rijden bij een club
die aangesloten is bij de VLP. Moet ik daar dan opnieuw €15 betalen om in orde te
zijn met de verzekering?
 Nee. Wanneer u éénmaal €15 betaald hebt dan is die verzekering geldig tijdens
alle clubactiviteiten van alle aangesloten VLP-clubs. U kan dus gaan rijden in een
andere aangesloten VLP-club zonder opnieuw te moeten betalen.

6. Mijn zoon is gisteren gevallen tijdens een clubles. Er volgde een bezoek aan de
dokter voor medische verzorging. Hoe ga ik nu te werk om gebruik te maken van de
VLP-verzekering?

 U vult het ongevalformulier (te bekomen via de club of www.vlp.be bij het item doc’s)
zo snel en zo volledig mogelijk in en stuurt het nadien op naar het VLP-secretariaat
(nooit rechtstreeks naar Arena). Nadien geeft de VLP dit door aan Arena zodat een
dossier geopend kan worden. U houdt alle bewijzen van gemaakte kosten bij totdat u
via Arena een dossiernummer krijgt. Daarna kan u alle bewijzen samen met het
dossiernummer naar Arena sturen.

7. Ik heb een J03-licentie. Welke verzekering is daarin inbegrepen en ben ik dan
verzekerd tijdens officiële wedstrijden?

 In alle wedstrijdlicenties is een C-verzekering inbegrepen waarmee u dus ook
verzekerd bent tijdens officiële wedstrijden voor lichamelijke ongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.

8. Ik ga ieder weekend op wedstrijd en ik laat me steeds begeleiden door mijn groom.
Is er een mogelijkheid om die groom te laten verzekeren?

 Ja. Uw groom kan de groom-verzekering nemen die €20,50 kost. Hiermee is hij/zij
in orde wat de verzekering betreft (lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid) tijdens wedstrijden en tijdens het verzorgen van de paarden
wanneer u niet op wedstrijd bent.

9. Ik baat een club uit die nog geen lid is van de VLP. Kan ik mijn leden bij jullie laten
verzekeren?

 Nee. Om uw leden via de VLP te laten verzekeren moet u als club lid zijn van de
VLP. Op de aansluitingsformulieren van de ruiters moet een clubstempel
aangebracht worden en we aanvaarden enkel een clubstempel van aangesloten
clubs.

10. Ik baat een club uit die lid is van de VLP. Volgend weekend organiseer ik een
kleine clubjumping. Zijn de mensen die komen helpen (vb. pistepersoneel) via de
clubverzekering (aansluiting als club bij VLP) in orde wat de verzekering betreft?

 Ja. Vanaf 2008 zit in elke verzekering voor de club een deel bij voor de
vrijwilligers. Zij hoeven dus niet meer elk een recrea vergunning aan te vragen

