
 
 

ONGEVALSAANGIFTE 
 

 
 
In bijlage vindt u de aangifte van een ongeval. 
Dit document dient door een arts te worden ingevuld en terug bezorgd aan de club (dit ten laatste 
2 weken na het desbetreffende ongeval). 
Ook bezorgt u aan VK Tielrode volgend gegevens: datum en uur ongeval, plaats, omstandigheden 
en de gegevens van uw ziekenfonds (bij voorkeur met een klever). 
 
Bovenstaande info wordt verstuurd naar de voetbalbond en zij sturen per kerende een 
ontvangstbewijs én een document waarin de arts moet verklaren dat de speler opnieuw speelkaar 
is. Deze documenten worden u digitaal bezorgd. 
 
Zodra u opnieuw klaar bent om het voetbal te hervatten laat u het document hiervoor invullen 
door uw arts. Dit bezorgt u opnieuw aan de club. 
Van zodra dit document verstuurd is naar de voetbalbond kan u opnieuw verzekerd spelen, indien u 
dit document niet of laattijdig bezorgt bent u NIET verzekerd. 
 
Alle gemaakte kosten betreffende het ongeval dienen eerst zelf betaald te worden, daarna bezorgt 
u een oplijsting aan VK Tielrode van alle remgelden, apotheekkosten en/of ziekenhuisfacturen, dit 
wordt vervolgens naar de voetbalbond verstuurd die voor de terugbetaling zal zorgen. 
Indien kinesitherapie nodig is dient dit steeds VOOR de start van de therapie te worden gemeld aan 
de voetbalbond, enkel indien zij hiervoor schriftelijk akkoord geven zullen zij instaan voor de 
terugbetaling van deze remgelden. 
Opgelet: de voetbalbond rekent bij ieder ongeval een vrijstelling aan van ongeveer €12, dit bedrag 
is dus steeds ter uwer laste. 
 
De 4 gouden regels bij een ongeval: 

- Bezorg uw aangiftedocumenten tijdig (= na maximaal 14 dagen) en VOLLEDIG ingevuld terug 
aan de club 

- Hervat pas met voetballen zodra uw arts het nodige document heeft afgeleverd én u dit 
terug hebt bezorgd aan de club 

- Bij een beperkte blessure waarbij enkel een doktersconsult nodig is, is een aangifte 
nutteloos, deze kost overstijgt de vrijstelling niet waardoor alle kosten ter uwer laste zijn. 

- Bij aangifte van een ongeval bent u in ieder geval een periode niet in de mogelijkheid te 
voetballen: de aangifte zelf, het versturen hiervan, het ontvangen van de antwoorden én 
het terug laten invullen van het document waarmee u opnieuw kan spelen door de arts 
neemt de nodige tijd in beslag, houdt hier rekening mee. 
 

 
Indien u verdere vragen heeft kan u steeds contact opnemen met Elke Catthoor, gerechtelijk 
correspondent van VK Tielrode via 0476 48 60 76 of elke_catthoor@hotmail.com 
 



 
 
 
 
 


