
 
 
 

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. Je kan ook je vrijwilligers onder dezelfde 
voorwaarden verzekeren voor lichamelijke ongevallen en voor 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid; de laatste is een verzekering die 
verplicht is door de wet op de rechten van de vrijwilligers. 

 

BEPALINGEN 
Verzekeringsnemer: DANSPUNT VZW 

Verzekerden: De organisatie, de aangesloten leden en groepen, haar 
bestuurders, haar groeps-verantwoordelijken en haar aangestelden. 

Uitgesloten van de verzekering zijn gevaarlijke sporten zoals alpinisme, 
speleologie, zweefvliegen, valschermspringen, benjispringen, kanoën, 
rafting, ... 

De promotionele activiteiten (initiatie, opendeurdag) voor niet-leden 
zijn eveneens gewaarborgd. 

Verzekeringsgebied: De verzekering is geldig in de hele wereld (voor 
zover de organisatie in België gezeteld is en haar hoofdactiviteiten in 
België doorgaan). 

 

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. 

 

Verzekerde waarborgen en bedragen Lichamelijke Ongevallen 

Overlijden 
 

€ 8.500- (vanaf 5 jaar) 

Blijvende invaliditeit 
 

€ 35.000- (tot 65 jaar) 

Dagvergoeding 
Deze dagvergoeding wordt uitgekeerd voor 
zover werkelijk loonverlies en geen uitkering 
krachtens de wet op de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsuikering en tot beloop van dit verlies 
zonder de verzekerde som te overtreffen. 
 

€ 30- per dag  
Vanaf de dag volgend 
op het ongeval en 
tijdens de 
daaropvolgende 2 jaar 

Behandelingskosten  
à Indien er tussenkomst is van het ziekenfonds, 
legt de maatschappij het verschil bij tussen de 
tussenkomst van het ziekenfonds en 100% van 
het RIZIV 
 

 

à Apotheekkosten en kosten van gipsen welke 
door een geneesheer zijn voorgeschreven en 
niet opgenomen in zijn nomenclatuur van het 
RIZIV 
 

Max. € 250- per ongeval  

à Brilschade  
Enkel indien er tegelijkertijd een lichamelijk 
letsel wordt vastgesteld 
 

Max. € 350- per ongeval 
 

à Kosten voor tandprothesen 
 

€ 150- max. per tand 
€ 600- max. per 
ongeval  

à Begrafeniskosten 
- voor de leden van 5 jaar en ouder: 
- voor de leden jonger dan 5 jaar: 

 
€ 620- 
€ 8.500- 
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BURGERLIJKE 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 polis voldoet aan de verzekeringsplicht die de Vrijwilligerswet voorschrijft.  

 

Waarborgen Burgerlijke aansprakelijkheid 

Lichamelijke ongevallen 
 

€ 2.500.000- per slachtoffer 
€ 5.000.000- per schadegeval 
 

Stoffelijk schade 
Vrijstelling:  
 
 

€ 620.000-  
€ 125- per schadegeval 
Deze vrijstelling is niet van 
toepassing voor 
dansbeoefenaars tijdens 
verzekerde oranisatie- of 
verenigingsactiviteiten 
 

Aansprakelijkheid voor/van vrijwilligers* 
Lichamelijke schade 
Stoffelijke schade 

 
€ 12.394.700-  
€ 619.734-   
(Vrijstelling : € 123,95-) 

* Deze bedragen zijn geïndexeerd. De indexatie gebeurt aan de hand van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen, met als basisindexcijfer dat van 1983, 
met name 119,64. 

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.  

 

 

TARIEF DANSPUNT 
De prijs van de verzekering bedraagt 3 euro per persoon per jaar (1 september 
tot 31 augustus of 1 januari tot 31 december).  

Aan niet-leden die deelnemen aan je promotionele activiteiten (vb. initiatie 
ofopendeurdag), wordt gratis dekking verleend.  
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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.  

 

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. 

 

FACULTATIEVE UITBREIDINGEN  
Organisaties die via Danspunt verzekerd zijn, kunnen de volgende 
uitbreidingen aanvragen: 

• brandverzekering schade aan gebouwen + inhoud 
• verzekering objectieve aansprakelijkheid na brand en ontploffing 
• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor bestuurders van vzw’s 

(de “bestuurdersverzekering”)  

 

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.   


