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Deze vragenlijst dient voor de aanvraag van bijkomende verzekeringen voor de lokale Welzijnsschakelgroepen.

Welzijnsschakels vzw verzekert:
• De Burgerlijke Aansprakelijkheid van de lokale groepen (vzw en feitelijke vereniging)
• De Burgerlijke Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• De Lichamelijke Ongevallen van de vrijwilligers:
 > Medische kosten tot € 7.436,81 (na tussenkomst mutualiteit)
 > Invaliditeit: € 14.873,61 of een % bij gedeeltelijke invaliditeit
 > Overlijden: € 9.915,74

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en te versturen naar serviceteam6@ic-verzekeringen.be  
met als onderwerp van de mail “Aanvraag verzekeringen Welzijnsschakel” + naam van de groep.
De gevraagde gegevens zijn steeds de inschatting voor de toekomst: het komende werkings- of kalenderjaar.

GEGEVENS VAN DE WELZIJNSSCHAKELGROEP

Naam groep

Adres van de organisatie (straat, huisnummer) 

Postcode, gemeente

Juridisch statuut  Vzw                Feitelijke vereniging

Ondernemingsnummer (indien vzw)

RSZ-nummer (indien werkgever)

Contactpersoon

E-mail contactpersoon

Telefoon contactpersoon

1. DEKKING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID & ONGEVALLEN VOOR DEELNEMERS AAN ACTIVITEIT

Activiteit Regelmaat & Duur Gemiddeld aantal 
deelnemers

Aantal  
deelnemersdagen/jaar

Bijv: zomerweekend 1x / jaar, 3 dagen 25 personen 3 x 25 = 75

TOTAAL

Verzekeringen Welzijnsschakelgroepen
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2. VERHOOGDE DEKKING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN VRIJWILLIGERS

Toelichting dekking 

• Overlijden: 7 x conventioneel loon 
• Blijvende invaliditeit: 12 x conventioneel loon
• Tijdelijke ongeschiktheid: 90% van het conventioneel loon 
• Medische kosten: barema AO

Conventioneel loon = maximumbasisloon arbeidsongevallen 
(€ 48.084,06 voor 2022)

Aantal prestatiedagen door vrijwilligers
(1 dag = 8 werkuren)

 50 dagen/jaar
 100 dagen/jaar
 150 dagen/jaar
 …

4. ARBEIDSONGEVALLEN

(Verplichte dekking tot het wettelijk maximumbasisloon: € 48.084,06 in 2022)

Arbeiders (Jaarlijkse lonen tot het wettelijk max.)

Arbeiders (Jaarlijkse lonen boven het wettelijk max.)

Bedienden (Jaarlijkse lonen tot het wettelijk max.)

Bedienden (Jaarlijkse lonen boven het wettelijk max.)

5. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID (ENKEL BIJ VZW)

Aantal bestuurders (= leden van de raad van bestuur)

3. OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING  
VOOR UITBATING EIGEN LOKALEN (WETTELIJK VERPLICHT!)

Risicoligging:
Straat + huisnummer
Postcode + gemeente

Aantal dagen per jaar uitgebaat:  Minder dan 150 dagen per jaar
 Meer dan 150 dagen per jaar
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7. ALLE RISICO’S EIGEN MATERIAAL OF TIJDELIJK GEHUURD/GELEEND MATERIAAL

Gelieve ons een overzicht te bezorgen van het materiaal, inclusief verzekeringswaarde
Verzekeringswaarde eigen materiaal: nieuwvervangingswaarde
Verzekeringswaarde permanent gehuurd/geleased materiaal: waarde op de tweedehandsmarkt
Verzekeringswaarde tijdelijk gehuurd/geleend materiaal: te bezorgen door de verhuurder/eigenaar. Bezorg ons in dit geval 
ook de periode van het evenement (inclusief opbouw en afbraak)

8. OMNIUM BEROEPSOPDRACHTEN

Voor voertuigen van vrijwilligers of personeel van de Welzijnsschakel
Intekenen kan via Welzijnsschakels vzw

6. BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN

Risicoligging:
Straat + huisnummer
Postcode + gemeente

Kapitaal gebouw (€)
Kapitaal inhoud (€)
Abex index

Welke is de hoedanigheid van de verzekeringsnemer ?

 Eigenaar
 Huurder
 Gebruiker
 Andere:
  In geval van huurder / gebruiker ook graag kopij van het 
huurcontract / gebruiksovereenkomst
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9. AUTO / MOTORVOERTUIGEN

Voor voertuigen die eigendom zijn van lokale Welzijnsschakel-vzw

Voertuig

Gelieve één van volgende documenten te bezorgen:
    •  een kopie van de bestelbon (voor een nieuw voertuig),
    •  aanvraag tot inschrijving  

(roos formulier, indien al beschikbaar) of
    •  een kopie van het inschrijvingsbewijs  

(voor tweedehands voertuig).

Cataloguswaarde  
(inclusief opties, zonder korting, exclusief BTW)

Bestuurder

 Geen vaste bestuurder

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Datum rijbewijs:

Gelieve een attest schadevrij rijden te bezorgen indien beschikbaar.

Gewenste waarborgen:

 BA (verplicht) + Rechtsbijstand
 Kleine omnium (brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten)
 Volledige omnium (idem, plus eigen schade)
 Pechverhelping
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