
LEDEN / Polissen  

 L.O. 1.113.482 / A  

 B.A. 1.113.483 / A  

NIET-LEDEN / Polissen  

 L.O. 1.113.482 / B 

 B.A. 1.113.483 / B  

 WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ‘ONGEVAL’?  

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het 

organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. 

 WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?  

We zetten de te volgen stappen op een rijtje:  

1. Een verzekerde / lid kwetst zich tijdens een activiteit.  

2. Het lid kan via de club/federatie een ongevalsaangifteformulier verkrijgen of dit downloaden van de       

VJJF-website of het VJJF-ledenbestand. Gelieve alle rubrieken volledig in te vullen. 

3. In geval van een lichamelijke ongeval, dien je met het ongevalsaangifteformulier naar de dokter te gaan, 

die het geneeskundig getuigschrift (dat deel uitmaakt van het ongevalsaangifteformulier) invult. Dit ge-

neeskundig getuigschrift is trouwens niet gelijk aan een attest werkonbekwaamheid van de dokter. 

In geval van een ongeval burgerlijke aansprakelijkheid dient het ongeval ook aangegeven te worden bij de 

familiale verzekering.  

4. Het lid dient het volledig ingevulde ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen 

originele onkostennota’s (verschilstaten die je ontvangt van/aanvraagt bij je mutualiteit, etc.) en verslagen 

binnen een termijn van 10 dagen aan ons secretariaat te bezorgen. Dit kan per post naar V.J.J.F. vzw –   

Drakenhoflaan 160 - 2100 Deurne (Antwerpen) of via mail naar almira@vjjf.be of info@vjjf.be . 

5. Na verwerking van het ongevalsaangifteformulier op ons secretariaat krijg je hiervan een bevestiging via e-

mail. Het is dus belangrijk om een correct e-mailadres op te geven. Vervolgens wordt de aangifte overge-

maakt aan onze verzekeringsmaatschappij ARENA.  

6. Na ontvangst van de documenten verzendt ARENA binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle 

nodige informatie en je dossiernummer. De verdere afhandeling van je dossier gebeurt rechtstreeks met 

ARENA.  

7. Bij een lichamelijke ongeval moeten alle kosten eerst door de verzekerde betaald worden. Daarna bekijkt 

de mutualiteit de eventuele tussenkomsten. Bij sommige facturen werd deze tussenkomst reeds verre-

kend. 

Voor het overige gedeelte dat nog niet werd vergoed door de mutualiteit, komt ARENA tussen volgens on-

ze polisvoorwaarden.  

https://www.vjjf.be/verzekering.html
mailto:almira@vjjf.be
mailto:info@vjjf.be
https://www.vjjf.be/uploads/1/2/6/6/126697174/vlaamse_ju-jitsu_federatie_-_bijzondere_vw_-_copie_leden.pdf

