
 
 

Een ongeval, wat nu? 
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WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP “ONGEVAL”? 
Een ongeval is een onverwachte gebeurtenis met schade of verwondingen. 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL? 
We zetten de te volgen stappen op een rijtje: 
1. Een lid kwetst zich tijdens een activiteit. 

2. Het lid kan via de club een aangifteformulier verkrijgen of deze downloaden op onze 
website. Alle rubrieken dienen volledig ingevuld te worden. 

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.  

In geval van een ongeval burgerlijke aansprakelijkheid dient het ongeval ook aangegeven te 
worden bij de familiale verzekering. 

4. Het lid dient het volledig ingevuld aangifteformulier binnen een redelijke termijn na het 
ongeval aan ons secretariaat te bezorgen. Dit kan per post naar Paardensport Vlaanderen, 
via mail verzekeringen@paardensport.vlaanderen of per post Jozef Hebbelynckstraat 2, 
9820 Merelbeke. 

5. Na verwerking van het aangifteformulier op ons secretariaat krijg je hiervan een 
bevestiging via e-mail. Het is dus belangrijk om een correct e-mailadres op te geven. 
Vervolgens wordt de aangifte overgemaakt aan onze verzekeringsmaatschappij ARENA. 

6. Zodra ARENA de aangifte 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 ongeval L.O. 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. 
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