
Aangifte sportongeval via formulier Arena 

 
 
Elk schadegeval moet zo vlug mogelijk schriftelijk worden aangegeven en dit uiterlijk 8 dagen 
nadat het gebeurd is, of, bij ontstentenis, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. 

 

 
 

Enkele richtlijnen en nuttige tips : 
 
 
- aangifteformulier zo volledig mogelijk invullen 
 
- alle vakken van pagina 1 en 2 invullen :   ook zeker  uw rekeningnummer vermelden 
     
- pagina 2 : “Verklaring medische gegevens”  
 
    * voorzien van een kleefbriefje van uw ziekenfonds  = BELANGRIJK  
    * handtekening slachtoffer of ouder(s)          = BELANGRIJK 
 
 
- pagina 3 : “Geneeskundig getuigschrift”  
 

            * laten invullen door de geneesheer of door ziekenhuis/spoed  
     voorzien van zijn/haar handtekening en stempel onderaan = BELANGRIJK 

 
- bezorg deze 3 pagina’s onmiddellijk aan uw coach/trainer  
  of rechtstreeks aan :  Piessens Peter 
      Boekenbergplein 3 
    2100 Deurne 
 
 

Hierna op bladzijde 2 vindt u meer inlichtingen over de verdere afhandeling. 

 

 
 

Opmerking :  
  
Voor details en voorwaarden van de polis kan u terecht op de website van KVV zelf.  
(zie www.kvv.be onderaan kolom informatie – verzekering) 
Daar vindt u eveneens de “verzekeringwijzer” met meer info over het al dan niet terugbetalen 

van de kosten.  
 
 
Tot slot nog volgende tips : 

 
1. Buiten deze aangifte kan u ook best een dossier opstarten bij uw persoonlijke  

hospitalisatieverzekering. 
 

2. Overweeg eventueel om een individuele ongevallenverzekering af te sluiten. 
 

3. Alvorens te sporten : zorg zelf steeds voor een goede opwarming ! 

 

 

 

 

 

http://www.kvv.be/


Aangifte sportongeval 

 

 

VERDERE AFHANDELING :  

 

 

- enkele weken later ontvangt u van Arena een dossiernummer + een attest van genezing  

    
- u betaalt steeds eerst alle rekeningen (dokter, ziekenhuis, kine,…) 
 
- u ontvangt via de mutualiteit de tussenkomst (verschil uw gemaakte kosten min teruggave)  
 
- u stuurt volgende documenten rechtstreeks naar Arena : (dus niet naar KVV of  uw club). 
 

* afrekeningen mutualiteit (ziekenkas)  
* steeds originele facturen (ziekenhuis, spoed,…) 
* ingevuld attest van genezing of een verklaring van de dokter   

 
  Wij raden u aan om van alle documenten steeds een kopie te nemen. 
    
- Arena betaalt de tussenkomst uit. (op uw eerder ingevulde rekeningnummer) 
 
 
Bij een langere herstelperiode kan u steeds een gedeeltelijk dossier insturen om een 
gedeeltelijke terugbetaling te ontvangen. 
 
 
OPGELET : 
  
Bij een ziekenhuisopname betaalt de verzekering enkel de opleg voor een gewone kamer.  
Dus bij keuze van 1 of 2 persoonskamer zal de opleg van hogere doktersrekeningen dan  
ook te uwen laste zijn.  
(in deze gevallen kan u best uw eigen hospitalisatieverzekering aanspreken) 
 
Alvorens trainingen en/of  wedstrijden te hervatten, moet het attest van genezing ingevuld 
zijn door een dokter. Een getekende doktersverklaring wordt ook aanvaard. 
U kan best een kopie van dit attest naar Arena sturen per e-mail. 
Het origineel kan later verstuurd worden samen met uw afrekeningen.  
 
Zolang de dokter de speler niet genezen heeft verklaard voor zijn huidige blessure, is hij niet 
verzekerd om te sporten. In geval dit attest nog niet is ingevuld, sport men op eigen risico. 
 

Geen ingevuld doktersattest = niet verzekerd !!!!! 
 

 
Indien u vragen heeft, aarzel niet ondergetekende of uw club verantwoordelijke te 
contacteren 
 
Wij wensen u een spoedig herstel ! 
 

 

Peter Piessens   gsm 0496 75 11 89   

peterpiessens@skynet.be  tel.:  03 322 50 82   

 
 

mailto:peterpiessens@skynet.be

