VERZEKERING VIA DANSPUNT
Specifieke bepalingen
Danspunt biedt dansgroepen en -scholen de mogelijkheid om een
extra-voordelige verzekering voor ‘Lichamelijke ongevallen en
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ voor de leden of leerlingen af te
sluiten. Deze verzekering is van toepassing op alle eigen activiteiten
van je groep of gezelschap en op alle Danspuntactiviteiten. Ook je
vrijwilligers zijn verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, een
verzekering die verplicht is door de wet op de rechten van de
vrijwilligers.

BEPALINGEN
Verzekeringsnemer: DANSPUNT VZW
Verzekerden: De vereniging, de aangesloten leden en groepen, haar
bestuurders, haar groeps-verantwoordelijken en haar aangestelden.
Verzekerde activiteiten: de activiteiten en nevenactiviteiten in het
kader van de werking van Danspunt vzw, voor zover deze
georganiseerd worden door Danspunt en haar aangesloten groepen
of waaraan medewerking verleend wordt. Uitgesloten van de
verzekering zijn gevaarlijke sporten zoals alpinisme, speleologie,
zweefvliegen, valschermspringen, benjispringen, kanoën, rafting, ...
Verzekeringsgebied: De waarborgen zijn verworven over gans Europa.

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Ongeval: een plots voorval waarvan de oorzaak of een van de
oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en dat
lichamelijk letsel veroorzaakt m.a.w. een externe, uitwendige
oorzaak.
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Worden niet als ongeval beschouwd: ziekten, beroerte, zenuwaanvallen, vallende
ziekte, zwaktebreuken, lumbago, spataders.
Medische verstrekkingen: Onder medische verstrekkingen wordt onder andere
verstaan: elke vorm van verzorging, zowel preventief als curatief, die voor het
behoud of herstel van de gezondheid nodig is, zoals de geneeskundige hulp van
geneesheren, chirurgen en apothekers, bloedtransfusies, radiografie,
kinesitherapie, prothese, fysiotherapie, farmaceutische verstrekkingen,
ziekenhuisverpleging, revalidatie en herscholing.
De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten.
De waarborg Lichamelijke Ongevallen geldt ook op de individuele weg van huis
naar de plaats van activiteit en terug voor zover gebruik gemaakt wordt van de
kortste weg en dit binnen de normale tijd om de afstand van deze kortste weg
af te legen na het verlaten van de woonst en/of het beëindigen van de activiteit.
De waarborgen zijn niet verleend voor: schade aan kleding, brillen en/of
contactlenzen, persoonlijke voorwerpen.

Waarborgen Persoonlijke ongevallen
Voor de volgende rubrieken worden de werkelijke uitgaven terugbetaald min
tussenkomst van het ziekenfonds (max. 3.718,40 euro per schadegeval)
1. Medische en paramedische kosten
2. Hospitaalkosten
3. Farmaceutische kosten
Verder zijn de volgende kosten van toepassing:
4. Tandprothesis :
per tand
maximum
5. Kosten van vervoer:
Kruis
6. Verzorgingskosten in het buitenland:
7. Begrafeniskosten:
8. Overlijden:
9. Blijvende invaliditeit:
10. Brilschade indien tegelijkertijd lichamelijke schade ontstaat:

123,95 euro
495,79 euro
barema Rode
RIZIV-tarief
2.478,94 euro
1.239,47 euro
2.478,94 euro
123,95 euro

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De polis verzekert de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan
derden, veroorzaakt naar aanleiding van een verzekerde activiteit . De leden
worden onderling als derden beschouwd.
De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door
personen die in gezinsverband samenwonen.
Bij een gewaarborgd ongeval kan de verzekeraar tegenover derden in de rechten
treden van het slachtoffer. Tevens mag de verzekeraar voor de vergoeding, die
hij op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient te betalen aan het
slachtoffer, dat lid is van de vereniging, het bedrag aftrekken dat hij eventueel
reeds heeft uitbetaald in hoofde van de lichamelijke schade.
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Waarborgen Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Lichamelijke schade: maximum 4.957.870,50 euro per schadegeval, geen
vrijstelling

Stoffelijke schade: maximum 247.893,52 euro per schadegeval, geen vrijstelling
Beperkingen: de waarborg is niet verworven voor schade veroorzaakt aan: eigen
materiaal, alsook brillen, contactlenzen en kleding; voor schade aan dieren en
aan roerende of onroerende goederen, door de verzekerde in leen, huur of
bewaring ontvangen of die hij in welke hoedanigheid ook in zijn bezit heeft.
Uitbreidingen: De stoffelijke schade veroorzaakt door brand, rook, ontploffing of
water ontstaan in de gebouwen die de verzekerden huren of gebruiken voor een
duur van minder dan 30 dagen naar aanleiding van het inrichten van
gelegenheidskampen, verzekerd tot een beloop van maximum
123.946,76 euro.

WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER
De burgerrechterlijke aansprakelijkheid wordt verzekerd in overeenstemming met
de verplichtingen opgenomen in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten
van vrijwilligers, gewijzigd door de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006,
en het KB van 19 december 2006 betreffende de minimum-garantievoorwaarden.
Verzekerde: de burgerrechtelijke aansprakelijke organisatie voor de schade
veroorzaakt door een vrijwilliger binnen het kader van de activiteiten omschreven
in de bijzondere voorwaarden.
Vrijwilliger: een natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.
Vrijwilligerswerk: elk activiteit a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; b)
ten behoeve van een of meer personen, andere dan degene die de activiteit
verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; c) die
door de verzekerde ingericht wordt, buiten het familie- of privéverband van
degene die de activiteit verricht; d) en die niet door dezelfde persoon en voor de
verzekerde wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een
dienstencontract of een statutaire aanstelling.
Organisatie: Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder
winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, waarmee bedoeld wordt elke vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg
een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een
onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeling onder haar
leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de
werking van de vereniging.
Derde: a) Elke natuurlijke of rechtspersoon die niet de hoedanigheid van
verzekerde bezit; b) de vrijwilliger, tenzij voor de schade die hij zichzelf toebrengt.

Voorwerp en omvang van de waarborg
De verzekering dekt de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de verzekerde
voor de schade aan derden die de vrijwilliger veroorzaakt bij het verrichten van
vrijwilligerswerk, ingericht door de verzekerde. De schade veroorzaakt op de weg
naar en van deze activiteiten is eveneens gewaarborgd. De dekking is verworven
voor het vrijwilligerswerk dat verricht wordt in geografisch Europa en in de landen
die grenzen aan de Middellandse Zee maar dat georganiseerd wordt vanuit België,
op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België.
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Verzekerde bedragen
De buitencontractuele aansprakelijkheid wordt vergoed voor lichamelijke schade
tot 12.394.676,24 euro per schadegeval, voor stoffelijke schade tot 619.733,81
euro per schadegeval. De bedragen zijn geïndexeerd. De indexatie gebeurt aan
de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen, mat als basisindexcijfer
dat van 1983, met name 119, 64 (basis 1980 = 100). Het toepasselijke indexcijfer is
dat van de maand voorafgaand aan deze waarin het schadegeval zich heeft
voorgedaan.

Vrijstelling
De stoffelijke schade wordt vergoed, binnen de vergoedingsgrens, met een
vrijstelling van 200,00 euro per schadegeval.

Waarborgbeperkingen
Zijn niet verzekerd: de vrijwilliger maakt een zware fout (dronkenschap of
gelijkaardige toestand; uitlokking door weddenschap of uitdaging; deelname aan
vechtpartij; gebruik van vuurwapens), voor een lichte fout is de vrijwilliger enkel
aansprakelijk als de fout eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt; de schade
veroorzaakt aan de organisatie; de schade veroorzaakt door personen- of
goederenliften; de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing
of de rook ervan in een gebouw waarvan de verzekerde eigenaar is of huurt,
behalve in hotels of gelijkaardige logementhuizen; schade veroorzaakt door
gebouwen tijdens de opbouw, wederopbouw of aanpassingswerken; stoffelijke
schade door grondverschuivingen; schade veroorzaakt door gebruik van
zeilboten van meer dan 200 kg, motorboten en luchtvaartuigen die aan een
verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden; schade veroorzaakt door
jacht; schade voortvloeiend uit vernietiging, verlies, verdwijning, diefstal van
informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van opgeslagen
informatie; verontreiniging van bodem, water of atmosfeer, behalve als
rechtstreeks gevolg van een ongeval (een plotse, onvoorziene en ongewilde
gebeurtenis); schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van
rechtspersonen betreffende fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder;
schade veroorzaakt door terrorisme; schade die het gevolg is van asbest;
boetes, gerechtskosten in strafgedingen en de minnelijke schikkingen ter
voorkoming van een strafgeding.

TARIEF DANSPUNT
De prijs van de verzekering bedraagt 3 euro per persoon per jaar (1 september –
31 augustus of 1 januari tot 31 december). Aan niet-leden die aan je promotionele
activiteiten zoals info- en opendeurdagen of dansinitiaties deelnemen wordt
gratis dekking verleend.

DAGLICENTIE
Naast de jaarlijkse verzekering kan je voor extra activiteiten, waaraan
occasioneel dansers of vrijwilligers actief deelnemen (danskampen, workshops,
voorstellingen, barbecues, …) een verzekering afsluiten onder de vorm van een
daglicentie. Een daglicentie kost 0,50 euro per persoon/per dag. Dien hiervoor 7
werkdagen op voorhand de namenlijst met deelnemers in bij Danspunt. Op deze
daglicentie kan je enkel een beroep doen als je reguliere dansers/leden/lesgevers
… verzekerd zijn bij Danspunt.
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WANNEER GAAT DE VERZEKERING IN?
Voor leden die in de loop van het verzekeringsjaar aansluiten bij Danspunt vangt
de dekking aan op het ogenblik dat zij de (volledig) ingevulde bestelbon
hebben doorgestuurd naar Danspunt. Wanneer de factuur voor de
verzekeringen (verstuurd in december, april of augustus) niet betaald is voor de
vervaldatum vervalt de dekking eveneens.

PRIVACY

Om de verzekering te kunnen afsluiten, verwerkt Danspunt persoonsgegevens
die de dansgroep, dansschool of het dansgezelschap haar toevertrouwt. De
details rond deze verwerking staan in de verwerkersovereenkomst die
meegestuurd is met deze bestelbon.
Het is aan de dansgroep, dansschool of het gezelschap om de verzekerde
personen te informeren in hun privacyverklaring dat ze gebruik maakt van een
derde partij voor de afsluiting van de verzekering.
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