
Informatie over Verzekering Ethias en aangifte ongeval 
 

 

De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden vanaf 1 oktober 2012 

verzekerd via de verzekeringsmaatschappij Ethias 
 

De polis van Nateus wordt door Ethias overgenomen (zowel ledenverzekering als burgerlijke 

aansprakelijkheid voor activiteiten): 

POLISNUMMER 45.285.014 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTONGEVAL  

 deze polis voorziet in de verzekering tegen lichamelijke ongevallen van alle aangesloten 

leden, die deelnemen aan de ‘normale’ clubactiviteiten 

POLISNUMMER 45.285.028 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTPROMOTIONEEL EN 

VRIJWILLIGERS 

 deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen 

lichamelijke ongevallen van de niet-leden van VVB die deelnemen aan sportpromotionele 

activiteiten ingericht door VVB of een aangesloten club. 

 activiteiten moeten via mail/schrijven gemeld worden aan het VVB-secretariaat, met 

melding van club, datum en plaats van activiteit 

 namenlijst van niet-aangesloten leden/vrijwilligers is niet meer nodig 

 

Wanneer een lid een ongeval heeft, vanaf 01/10/2012, dient een aangifte te gebeuren bij Ethias 

en niet meer bij Nateus. Documenten voor ongevalsaangifte dienen niet meer worden verstuurd 

naar VVB maar ingegeven in Extranet van Ethias. 

  

De toelichting over de Ethiasverzekering, een handleiding voor gebruik van Extranet en 

aangifteformulieren om aan de ploegen mee te geven, kan afgedrukt worden van de VVB-

website www.volleyvvb.be (http://www.volleyvvb.be/verzekering/). 

 

Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012: 

a. vul een ongevalaangifte in, zodat de clubsecretaris over de nodige informatie beschikt. 
 

b. breng, met behulp van het aangifteformulier, Ethias in kennis van het ongeval binnen de 8 

dagen via Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm. 

Voor het inloggen op het Extranet dien je het volgende in te geven: !Let op het 

hoofdlettergebruik! 

 Identificatie 

 Paswoord 

Identificatienummer en paswoord werd via mail doorgestuurd naar de clubsecretaris en is 

persoonlijk. Het is niet de bedoeling dat dit doorgegeven wordt aan het slachtoffer. 
 

c. na ingave in extranet kan de clubsecretaris een brief afprinten “bericht aan ouders” om aan 

het slachtoffer te geven. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in 

het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.  
 

d. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met 

melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij 

Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.  
 

e. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na 

goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig 

getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard. 

 

Voordelen Extranet: 

 een betere en snellere service te bieden. 

 je kan op elk ogenblik elk ongevallendossier consulteren voor verdere opvolging  

 je hebt toegang tot een databank van alle overkomen ongevallen van je club 

 

Genezingsattest en kostennota's dienen met vermelding van dossiernummer te worden opgestuurd 

naar Ethias  

http://www.volleyvvb.be/
http://www.volleyvvb.be/verzekering/
http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm

