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VERZEKERINGEN FEDERATIE- EN CLUBACTIVITEITEN  
 

VERZEKERINGEN VOOR LEDEN 

 

 In het KBF-lidmaatschap zijn zowel de Arena- als de Generali-verzekering opgenomen. Voor 

een volledige dekking van beide polissen tijdens klim- en bergsportactiviteiten 

georganiseerd door de federatie en KBF-clubs is het KBF-lidmaatschap vereist. De polissen en een 

gedetailleerde beschrijving van de inhoud, opgesteld door onze makelaar, vind je op de KBF-

webiste, onder het tabblad KBF – ledeninfo - verzekering (zie downloads).  

 Voor deelname van leden aan de door de federatie en KBF-clubs ingerichte  

nevensportactiviteiten biedt Arena een verzekering  ‘verzekering tijdelijke risico’s’ aan met 

dekking van lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (basiswaarborg). De premie 

is afhankelijk van de sporttak.  

PROCEDURE: geef de deelnemerslijst door aan het secretariaat met vermelding van de beoefende 

discipline(s). De factuur wordt naar de club gestuurd.  

 

 VERZEKERINGEN VOOR NIET-LEDEN 

 

 Voor deelname van niet-leden aan sportpromotionele klim- en bergsportactiviteiten van de 

federatie en KBF-clubs biedt Arena gratis dekking van lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid (basiswaarborg). Voorbeelden: openklimdagen, proeflessen, dagwandelingen … 

PROCEDURE: geef vooraf het aantal deelnemers (niet-leden) door aan het secretariaat, en na de 

activiteit de definitieve lijst met niet-leden.   

 Voor deelname van niet-leden aan de door de federatie en KBF-clubs ingerichte klim- en 

bergsportactiviteiten die niet onder de sportpromotionele verzekering vallen biedt 

Arena een ‘verzekering tijdelijke risico’s hoofdsport’ aan met dekking van lichamelijke ongevallen 

en burgerlijke aansprakelijkheid (basiswaarborg).  De premie bedraagt 1,49 EUR per dag per 

persoon. Voorbeelden: sportkampen, KVB-cursussen … Ter info: deze verzekering is in de 

individuele klimtoelating inbegrepen, maar niet in de groepstoelating.  

PROCEDURE: geef de deelnemerslijst (enkel niet-leden) door aan het secretariaat. De factuur 

wordt naar de club gestuurd.  

 Voor deelname van niet-leden aan nevensportactiviteiten van de federatie en KBF-clubs biedt 

Arena een verzekering  ‘verzekering tijdelijke risico’s nevensport' aan met dekking van lichamelijke 

ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (basiswaarborg). De premie is afhankelijk van de 

sporttak.  

PROCEDURE: geef de deelnemerslijst door aan het secretariaat met vermelding van de beoefende 

discipline(s). De factuur wordt naar de club gestuurd.  

 Alle niet-leden zijn voor wat betreft de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid automatisch door 

Arena-polis gedekt voor alle klim- en bergsportactiviteiten binnen hun vrijwilligerswerk voor de 

KBF-clubs en de federatie. Arena biedt eveneens de mogelijkheid aan de bijkomende waarborg 

lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle clubactiviteiten facultatief te 

onderschrijven voor deze helpers niet-leden mits betaling van een forfaitaire premie. De premie 

bedraagt 3,5 EUR per vrijwilliger per jaar.  

PROCEDURE: neem contact op met Insurex (contactpersoon Dirk Cools: schade@insurex.be – 03 

252 40 15)  

Verantwoordelijke verzekering: Reginald Roels 

E-mail: verzekering@kbfvzw.be 

Telefoon: 03 830 75 06 
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