VLAAMSE ZWEMFEDERATIE vzw
MASTER POLICY NR. L.O. 1.102.170/000 EN B.A. 1.102.171/000

COMFORT OPTIES



B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN



L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN

In bijlage laten wij U het formulier geworden dienstig voor het onderschrijven van in rand vermelde
bijkomende verzekeringsopties.
Om van deze verzekeringsopties te kunnen genieten, volstaat het bijgevoegd formulier verder in
te vullen, de gekozen optie(s) aan te kruisen en het ons terug te sturen of indien gewenst, kan U
ons eveneens via mail laten weten welke formule uw club gekozen heeft.
Het ingevulde document stuurt U dan terug naar :
N.V. A R E N A
NERVIERSLAAN
B-1040

85 bus 2
BRUSSEL

e-mail : arena@arena-nv.be
U ontvangt vanwege ARENA een verzekeringsattest, samen met een betalingsaanvraag.
De masterpolis is jaarlijks opzegbaar.
Zonder tegenbericht van uwentwege, worden de gekozen verzekeringsopties automatisch
verdergezet bij de eerstvolgende vervaldag.
ARENA stuurt U hieromtrent ten gepasten tijde het vervaldagbericht.
De aangesloten leden zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O. + B.A.) via de federale
polis onderschreven door de federatie. De optie waarvan sprake in bijgevoegd formulier is dus enkel
van toepassing voor de niet-leden dewelke door uw club worden ingezet als vrijwillige helpers.
Met sportieve groeten,

85

VLAAMSE ZWEMFEDERATIE vzw
MASTER POLICY NR. L.O. 1.102.170/000 EN B.A. 1.102.171/000

COMFORT OPTIES
B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN
L.O. VRIJWILLIGE HELPERS NIET-LEDEN
IDENTITEIT VAN DE CLUB / NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE
Naam van de club : ...........................................................................................................................
Naam en adres van de verantwoordelijke :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
LIGGING VAN HET RISICO
Adres : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
B.A. ORGANISATIE NIET-SPORTACTIVITEITEN (eetfestijn, fuif, kwis, bbq, koekjesverkoop,...)
€ 65-

Forfaitaire Jaarpremie (T&K inbegrepen)

L.O. VRIJWILLIGE HELPERS (niet-leden)
Maak uw keuze

(*)

Aantal verzekerde vrijwillige helpers(*)

Forfaitaire Jaarpremie

10
15
20
25
30

€ 50€ 75€ 100€ 125€ 150-

(T&K inbegrepen)

De namenlijst der verzekerden dient op het clubsecretariaat ten allen tijde beschikbaar te zijn voor eventuele
controle door de maatschappij.

Gedaan te .............................................
Op datum van …….. / …….. / 2……….
Handtekening :

Info : 02/512.03.04
arena@arena-nv.be
Nervierslaan, 85 bus 2 1040 Brussel

