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VOSOG VZW            
0170 ANTWERPSESTRAAT 
2850 BOOM            

Brussel, 24/01/2023  
 

Verzekeringsattest VZW-polis 

 
Hierbij bevestigen wij dat VOSOG VZW, Antwerpsestraat 170 te 2850 Boom bij ons verzekerd is 

onder het polisnummer C-11/1611.701/00. De verzekeringsovereenkomst dient tot dekking, binnen 

de perken van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden, voor de activiteit omschreven als:  

VLAAMSE OUD-SCOUTS EN OUD-GIDSEN, SCOUTING VOOR VOLWASSENEN. Trefdag 2 x per jaar. 
(=eten op locatie in oktober en in maart) + landelijke raad Algemene vergadering 4 x per jaar, 
boekhouding en administratie. 90 verschillende kernen die verschillende activiteiten doen (BBQ, 
kaartavond, culturele uitstap, tentoonstelling, café-avond, quiz,...) 
 
Tot het verzekerde risico behoren ook alle nevenactiviteiten die verband houden met de verzekerde 
hoofdactiviteit. 
Worden beschouwd als nevenactiviteiten: 
- Vergaderingen, trainingen, wedstrijden en repetities georganiseerd door de verzekeringnemer; 
- Het onderhoud, de kleine herstellingen en de schoonmaak van de gebouwen en installaties gebruikt 
voor de verzekerde activiteiten;µ 
- De montage en de montage van het materieel; 
- De deelname aan beurzen, salons en tentoonstellingen, de organisatie van commerciële, culturele of 
sociale manifestaties;, 
- Tijdelijke activiteiten zoals een eetfeest of een bal ter ondersteuning ban de verzekerde activiteit; 
- De bereiding en verdeling van maaltijden, met inbegrip van het risico van voedselvergiftiging. 
 

De verzekerde waarborgen omvatten:  
 

Waarborg  Verzekerd kapitaal  

BA Uitbating (bedragen per schadegeval)   

Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd 1.500.000,00 EUR 

   

Persoonlijke BA/BA Vrijwilligers (bedragen per schadegeval)   

Voor schadegevallen onderworpen aan KB van 12 januari 1984 
(privé-leven) en/of aan de wet van 3 juli 2005 op de rechten van de 
vrijwilligers 

  

Lichamelijke schade 12.500.000,00 EUR 

Stoffelijke schade 625.000,00 EUR 

   

BA Na Levering (bedragen per schadegeval en per 
verzekeringsjaar) 

  

Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd 1.500.000,00 EUR 

   

Toevertrouwde goederen (bedrag per schadegeval)   

Stoffelijke schade 25.000,00 EUR 

met een maximum van 125.000,00 EUR per jaar   
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Lichamelijke ongevallen (L.O.) (bedragen per verzekerde)   

Verzekerde personen groep 1   

Zijn verzekerd:   

- De bestuurders van de organisatie 
- De gewone leden van de organisatie 
- De vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk verrichten voor de organisatie 

Overlijden NIET VERZEKERD  

Blijvende invaliditeit 5.000,00 EUR 
Tijdelijke ongeschiktheid NIET VERZEKERD  

Medische en extra kosten: met een minimum van  1.250,00 EUR 

- vergoedingssysteem: volgens vast verzekerd kapitaal   

 
Dit attest geeft de verzekeringstoestand weer zoals deze bestaat op de datum van uitgifte van het 

attest.  Dit attest is dus geldig onder voorbehoud van eventuele toekomstige wijzigingen aan de polis 

en van de correcte betaling van de verzekeringspremies door de klant. Bij conflict tussen het attest 

en de polis, zal steeds de tekst en de status van de polis primeren. 

Huidige polis van 1/01/2023 tot  31/12/2023 

 
Customer Service Non-Life  

Support, Operations & Sanitation 
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Bescherming van uw persoonsgegevens 

Informatie 

Belins NV (gekend onder de merk- en handelsnaam “DVV”) en, desgevallend, uw 

verzekeringstussenpersoon verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden 

waaronder het sluiten en het uitvoeren van verzekeringscontracten, het naleven van wettelijke 

verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze 

gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden 

ingezameld.  

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband met voormelde doeleinden worden meegedeeld 

aan de met Belins NV verbonden ondernemingen en gespecialiseerde dienstverleners zoals experten, 

herstellers, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in te zien en ze desgevallend te 

laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook vragen om sommige van deze gegevens over te dragen 

naar een derde partij of rechtstreeks naar uzelf. Daarenboven kunt u vragen de verwerking te 

beperken. 

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, heeft u het 

recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid 

van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Recht van verzet 

U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en  zich op 

elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.  

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en 

het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het Privacycharter van DVV. Dit charter is beschikbaar 

bij uw verzekeringstussenpersoon en kan eveneens geraadpleegd worden op 

www.dvv.be/privacycharter.  

 

 

 

 

http://www.dvv.be/privacycharter

