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ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN - Polls nr. 1. 114. 780
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - Polls nr. 1.114. 781
RECHTSBIJS TA ND - Polls nr. 1.114. 781/1

Verzekeringsnemer

Secretariaa t

VLAAMSE SNELSCHAATSBOND vzw

vertegenwoordigd door: DE RAAD VAN BESTUUR

De Heer Antoine VAN VOSSEL -Voorzitter
Kerkstraat 107 - B-9270 Laarne

Makelaar

Algemeenheden

Voorwerp van het bijvoegsel

Roger SIMOENS NR 7320
Gullegemsestraat 45 - B-8501 Heule

Aanvangsdatum bijvoegsel : 01.01.2012

Er wordt tussen partijen hetvolgende overeengekomen:

• Op vraag van de verzekeringsnemer wordt de jaarvervaldag
van 01/01 verplaatst naar 01/07 van elk verzekeringsjaar
en dit voor de eerste maal op 01.07.2012.
De jaarvoorraadpremie bedraagt € 800- (01.07.2012-30.06.2013).
Voor de periode van 01.01 .2012 tot en met 30.06.2012 is een
pro rata premie verschuldigd ten bedrage van € 400-.
De opgave ledenbestand en premie-afrekening zullen voortaan op
het einde van de maand juni van elk verzekeringsjaar geschieden.

Verder zijn er geen andere wijzigingen, noch aan de algemene noch
aan de bijzondere voorwaarden van onderhavig contract.

Opgemaakt te Brussel, op 05.01.2012, in zoveel exemplaren als partijen.

DE VERZEKERINGNEMER VOOR DE MAATSCHAPPIJ

NV. NATIONALE SUISSE

Bij delegatie

Ed VAN DEN
gemeen Dire e r

N.y. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX: (02) 512.70.94

0.449.789.592 FSMA:10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten maatschappU:
NV. NATIONALE SUISSE - Code 0124
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BIJVOEGSEL NR. 2

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN - Polls nr. 1.114.780
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - Polls nr. 1.114.781
RECHTSBIJSTAND - Polls nr. 1.114.781/1

Verzekeringsnemer VLAAMSE SN E LSCHAATSBOND vzw

vertegenwoordigd door: DE RAAD VAN BESTUUR

Secretariaat KERKSTRAAT 107
B-9270 LAARNE

Make!aar Nr. Arena : 7 3 2 0

ROGER SIMOENS
GULLEGEMSESTRAAT 45
B-8501 HEULE

Algemeenheden Aanvangsdatum bijvoegsel : 01 .01.2009

Voorwerp van het bijvoegsel Aanpassing polistekst n.a.v. uitbreiding verzekerde waarborgen

Afdeling II / Lit. Iii — Dekkingsomschrving binnen de context van I en li/A. De Hoofdsportactiviteit met
sportpromotioneei karakter

Onderstaand artikel wordt toegevoegd aan de bestaande polistekst:

• Leden op proef
Door de federatie of aangesloten clubs ingerichte door trainers, monitors of hiertoe gekwalificeerde leden
geleide clubactiviteiten bestemd voor niet-leden met het oog op kennismaking met de hoofdsportactiviteit
en dit met een aan de omstandigheden technisch en pedagogisch aangepast programma.

• Toepassinqsmodaliteiten

a) Proefperiode
Een proefperiode mag bestaan uit maximum 3 zittingen waaraan een niet-lid kan deelnemen en dit
binnen een tijdspanne van maximum 1 maand. Na afloop van de verzekerde proefperiode dient het
niet-lid te beslissen of het lid wordt. Het kan als niet-lid niet langer genieten van de polis, ook niet via
andere aangesloten clubs.

b) Controle
Tenzij de federatie zelf een door de maatschappij goedgekeurd sluitend controlesysteem heeft waarbij
zij de gegevens centraliseert, dienen de hieraan deelnemende niet-leden te worden ingeschreven
in een speciaal register “Proefleden” waarin al deze deelnemers na elkaar genummerd dienen inge
schreven met vermelding van de data van de sessies waaraan ze deelnemen. Dit register dient zich
te bevinden op de zetel van de inrichter (federatie of club) waar het ten allen tijde moet kunnen
worden gecontroleerd door de maatschappij en/of de federatie.
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Medisch verantwoorde sportbeoefeninq
Behoudens andersluidend beding dienen deze niet-leden bovendien een op de datum van deelname
gedateerd document te ondertekenen waarin verklaard wordt dat ze zich medisch en fysiek geschikt
weten om aan de ingerichte sportbeoefening deel te nemen. In geval van ongeval dient de aangifte
vergezeld van een kopij van de inschrijving en de ondertekende verkiaring van geschiktheid als
bewijs voor het in regel zijn.

c) Premie
Deze dekking wordt toegestaan zonder dat er een premie verschuldigd is voor de niet-leden, terwiji
de premie door de federatie verschuldigd is inbegrepen in de jaarpremie van onderhavige polis.

Er zijn geen andere wijzigingen, noch aan de algemene, noch aan de bijzondere voorwaarden van onder
havige polis.

Opgemaakt te Brussel, op 20.11.2009, in zoveel exemplaren als partijen.

DE VERZEKERINGNEMER VOOR DE MAATSCHAPPIJ

N.y. NATIONALE SUISSE BELGIUM

Bij delegatie

Ed VAN DEN H
gemeen Dire te r

N.y. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX: (02) 512.70.94

BE 0 449 789 592 C B F A 10 36
Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten maatschappij:
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RatIonale SUISSe

BIJVOEGSEL NR. 1

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN - Polls nr. 1. 114. 780
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - Polls nr. 1.114. 781
RECHTSBIJSTAND - Polls nr. 1.114. 781/1

Verzekeringsnemer

Secretariaa t

VLAAMSE SHORT TRACK VERENIGING vzw

vertegenwoordigd door: DE RAAD VAN BESTUUR

De Heer Antoine VAN VOSSEL -Voorzitter
Kerkstraat 107 - B-9270 Laarne

Makelaar

Algemeenheden

Voorwerp van het bijvoegsel

Roger SIMOENS NR 7320
Gullegemsestraat 45 - B-8501 Heule

Aanvangsdatum bijvoegsel : 01.01.2009

Er wordt tussen partijen hetvolgende overeengekomen:

Er wordt nota genomen van de officiële naamsverandering van de
federatie, waarbij tevens alle documenten in die zin dienen gelezen:

VLAAMSE SNELSCHAATS BOND vzw

Er zijn geen andere wijzigingen, noch aan de algemene noch aan de
bijzondere voorwaarden van onderhavig contract.

Opgemaakt te Brussel, op 04.03.2009, in zoveel exemplaren als partijen.

DE VERZEKERINGNEMER VOOR DE MAATSCHAPPIJ

N.y. NATIONALE SUISSE

Bij delegatie

Ed VAN DEN
gemeen Dire e r

N.y. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : (02) 512.03.04 - FAX : (02) 512.70.94

0.449.789.592 FSMA: 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de volgende toegelaten maatschapp4i:
NV. NATIONALE SUISSE - Code 0124


