
   

   

Procedure schademelding ongevallenverzekering (versie 01-03-2021) 

 

De AFBN heeft een ongevallenverzekering afgesloten bij AON. 

De ongevallenverzekering biedt dekking aan geregistreerde bestuursleden, leden en vrijwilligers in 

EAFBN die plaatsvinden tijdens activiteiten van of voor de sportvereniging. De verzekering geldt ook 

tijdens het reizen van en naar de locatie van de activiteit. 

 

De ongevallenverzekering biedt dekking in de volgende gevallen: 

• Overlijden 

o De Ongevallenverzekering biedt dekking als bestuursleden, leden of vrijwilligers van 

uw sportvereniging als gevolg van een ongeval tijdens een activiteit van de 

vereniging overlijden 

• Blijvende invaliditeit 

o Verzekerden die als gevolg van een ongeval te maken krijgen met blijvende 

invaliditeit kunnen aanspraak maken op uitkering door de Ongevallenverzekering 

o De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de lichamelijke klachten 

• Kosten van een medische behandeling 

o Verzekerden die als gevolg van een ongeval een medische behandeling nodig hebben 

die niet wordt vergoed door hun zorgverzekering, kunnen aanspraak maken op een 

vergoeding door de Ongevallenverzekering. 

o Alleen het meerdere boven het eigen risico wordt vergoed en niet het verplichte 

eigen risico 

• Indien het amateursport betreft 

In de volgende gevallen biedt de ongevallenverzekering geen dekking: 

• Opzet of roekeloosheid 

• Zelfdoding of zelfverminking 

• Misdrijf 

• Vechtpartijen 

• Drank- of drugsgebruik 

• Atoomreacties 

• Molest 

Schademelding 

• Per email wordt binnen 24 uur na het ongeval een 1e melding gemaakt van het ongeval door 

het lid of de wettelijk vertegenwoordiger van het lid bij de Penningmeester op 

penningmeester@afbn.nl 

• De penningmeester neemt contact op met het lid of de wettelijk vertegenwoordiger van het 

lid 

• De penningmeester verstrekt aan het lid of de wettelijk vertegenwoordiger van het lid de 

noodzakelijke gegevens ten  behoeve van het in te vullen schadeformulier. 

• Het schadeformulier kan door het lid of wettelijk vertegenwoordiger van het lid verkregen 

worden via de link https://www.sportverzekeringen.nl/schade-melden/ waarbij er 
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gekozen wordt voor ongevallenverzekering en er vervolgens een pdf van het schadeformulier 

verkregen kan worden. 

• Het door het lid of wettelijk vertegenwoordiger volledig ingevulde schadeformulier kan 

opgestuurd worden aan claims.nederland@aon.nl 
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