
    

 

aangifteformulier  “BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID”  
 

Gelieve het formulier over te maken aan :  Zakenkantoor ASSUCO bvba – VELDWEG 6, bus 2,  
                                                                                                         B-9620 LEEUWERGEM 

 

INLICHTINGEN  OMTRENT  DE  VERZEKERINGSNEMER 

Polisnummer : B.A.  1.119.468 FOS OPEN SCOUTING vzw 

 
Groepsnaam  .........................................................................................................................   Groepsnr.  …………………… 

Naam en adres van de leidster(s) van de groep  ..................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

Tel. nr. / GSM  ..................................................................... 

 
 

 
 
 

E-mail   ..................................................................................................................................................................................... 
 

IN  TE  VULLEN  DOOR  DE  PERSOON  DIE  DE  SCHADE  VEROORZAAKTE 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Naam   ..................................................................................................................................................................................... 
 

Voornaam   .............................................................................................................................................................................. 
 

Adres   ..................................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................................................. 

E-mail  ..................................................................................................................................................................................... 

U  was  op  het  ogenblik  van  het  schadegeval  :       FOS-lid             leid(st)er 
 
 

                                                                                       andere : ......................................................................................... 

 

INLICHTINGEN  OMTRENT  HET  SCHADEGEVAL 
 

Datum van het schadegeval    /   /        Dag  .......................................    Uur  ................................ 
 

Plaats van het schadegeval  .................................................................................................................................................... 
 

Beschrijving van het schadegeval  (oorzaken, omstandigheden, gevolgen) 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

Tijdens welke soort activiteit vond het schadegeval plaats ? 

 Tijdens deelname aan een FOS-activiteit  Op weg naar of van de FOS-activiteit 

Acht U zich aansprakelijk voor het schadegeval ? (onvoorzichtigheid, verzuim, abnormale situatiefaze)  ja  neen 
 

Zo ja, verduidelijk  .................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN M.B.T. ART. 99 VAN DE WET VAN 04.04.2014 BETREFFENDE 
DE VERZEKERINGEN 
 

Bij welke maatschappij is uw “B.A.-Familiale”-verzekering ondergebracht ? ........................................................................... 
 

Polisnummer  ........................................................................................................................................................................... 

Bracht U deze maatschappij reeds op de hoogte van het schadegeval ?  ja  neen 



 

IN  TE  VULLEN  DOOR  HET FOS-LID  EN / OF  DE  GROEP  BIJ  DEWELKE  HIJ/ZIJ  IN  VOORKOMEND  GEVAL 
IS  AANGESLOTEN 
 

Identiteit van de schadelijder  : 
 

Naam   ..................................................................................................................................................................................... 
 

Adres   ..................................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................................................. 

E-mail  ...................................................................................................................................................................................... 
 
 

Is de schadelijder op de één of andere manier bij de onderschrijver van de polis betrokken ? 
(als FOS-lid, bestuurslid, familie van een lid, enz.)  Preciseer : 

  bij uw groep  :  ................................................................   bij FOS vzw  :  ................................................................ 
 

Welke zijn de gevolgen van het schadegeval ?  (met opgave van de schade, zo mogelijk met bewijsstukken) 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

Werd er een proces-verbaal opgesteld ?   ja   neen 
 

Zo ja, door wie ?  ...................................................................................................................................................................... 
 

Nummer van proces-verbaal  ................................................................................................................................................... 
 

GETUIGENISSEN 
 

 

Naam en adres van de getuigen van het schadegeval  : 
 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 
 

 

SCHETS  VAN  HET  ONGEVAL  (IN TE VULLEN DOOR HET FOS-LID OF DE GROEPSVERANTWOORDELIJKE) 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 
 

 



       PPRRIIVVAACCYYVVEERRKKLLAARRIINNGG 

 
Arena hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Arena NV, 
met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85/Bus 2 - 1040 Brussel (arena@arena-nv.be) in overeenstemming met de Algemene  
Verordering Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).  

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, hieromtrent nog vragen hebt, kan u contact opnemen met de functionaris 
voor de gegevensbescherming van Arena op het hogervermeld adres.  

 

Elk aangesloten lid van uw federatie en/of club kan genieten van de waarborgen die door Arena verstrekt worden. Arena verzamelt uw 
persoonsgegevens bij verzoeken om tegemoetkomingen, wanneer u een aangifteformulier “Lichamelijke  ongevallen”, “Burgerlijke  
aansprakelijkheid” of “Rechtsbijstand” indient. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het verzekeringscontract 
tussen Arena en uw federatie en/of club, meer bepaald voor Claims Management.  Arena verwerkt tevens persoonsgegevens om uit- 
keringen terug te vorderen of zijn wettelijke verhaalsrecht uit te oefenen.  De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden 
verwerkt voor de hierboven beschreven doeleinden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, telefoon- en  
faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nationaliteit, rijksregisternummer, beroep, foto’s en URL’s. Arena verwerkt tevens uw 
gezondheidsgegevens, waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming via het aangifteformulier gevraagd wordt.  

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven 
beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te 
waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals 
bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn  
buiten de EU.  Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken, in het bijzonder tot het einde van de 
fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele aansprakelijkheid.  

 

U heeft het recht om kosteloos de inzage, een kopie, de aanpassing van uw persoonsgegevens of het wissen van onjuiste/onvolledige of 
irrelevante persoonsgegevens te vragen.  Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 
hiervan). Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige ver- 
werking en Arena beschikt over een Privacy policy, waarvan u op verzoek een kosteloze kopie kunt bekomen.  Indien u op eender welk 
moment deze rechten wenst uit te oefenen bij Arena, kan u ons een brief of een e-mail (zie hoger) met een bewijs van uw identiteit  
toesturen.  

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u om direct contact met ons op te nemen. 
U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit  (GBA), Drukpersstraat 35  te  1000 Brussel 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

 

“MMeett  hheett  oooogg  oopp  eeeenn  vvlloott  bbeehheeeerr  vvaann  hheett  sscchhaaddeeddoossssiieerr,,  eenn  eennkkeell  ddaaaarrttooee,,  ggeeeeff  iikk,,  hheett  ssllaacchhttooffffeerr  vvaann  oonnddeerr--  

hhaavviigg  oonnggeevvaall  hhiieerrbbiijj  mmiijjnn  bbiijjzzoonnddeerree  ttooeesstteemmmmiinngg  wwaatt  bbeettrreefftt  ddee  vveerrwweerrkkiinngg  vvaann  mmeeddiisscchhee  ggeeggeevveennss  ddiiee  oopp  mm  

bbeettrreekkkkiinngg  hheebbbbeenn..””    (artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / “AVG”)  

HHeett  ssllaacchhttooffffeerr  vveerrkkllaaaarrtt  zziicchh  tteevveennss  aakkkkoooorrdd  mmeett  bboovveennvveerrmmeellddee “PPrriivvaaccyyvveerrkkllaarriinngg”. 

 
   Gedaan te  ......................................................................................................        Op datum van  ...................................................... 

 

HHAANNDDTTEEKKEENNIINNGG    CCLLUUBBVVEERRAANNTTWWOOOORRDDEELLIIJJKKEE  HHAANNDDTTEEKKEENNIINNGG      VVEERRZZEEKKEERRDDEE    //    WWEETTTTEELLIIJJKKEE  VVOOOOGGDD  ((**))  

  
  

HHAANNDDTTEEKKEENNIINNGG    GGEETTUUIIGGEENN   

 
 

 

 
((**))    De persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind jonger 

    dan 16 jaar draagt. 

 
Wij beheren uw dossier voor rekening van : SSttaarrSSttoonnee  IInnssuurraannccee  SSEE     -  Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA) 

 

 
 
 

Wenst U meer inlichtingen ?                arena@arena-nv.be                           Tel.  02/512 03 04 

                                                             www.arena-nv.be                              Fax  02/512 70 94 

                                                             N.V. ARENA  –  Nervierslaan 85/Bus 2  –  1040  Brussel 

                                                             FSMA  nr. 10.365  /  0.449.789.592 

mailto:arena@arena-nv.be)%20met
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

