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Wat te doen bij een ongeval tijdens de training of de wedstrijd?  
 

- Ophalen van een ongevallenformulier. Dit is beschikbaar in de kantine of kan bij mij 
opgehaald worden.  

- Dit formulier dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer en terug bij 
mij worden binnengebracht na aanvullen van de gegevens die de speler zelf kan 
invullen en voorzien van een kleefbriefje van de ziekenkas. Hou rekening met de 
termijn waarbinnen het document moet worden ingediend.  

- Als je de documenten bij mij binnenbrengt, gelieve steeds een briefje bij te voegen 
met je telefoonnummer (eventueel email) en rekeningnummer waarop de 
terugbetaling dient te gebeuren. Indien er zaken niet duidelijk zijn kan ik dan steeds 
contact opnemen.  

- De bevestiging van het ongeval wordt door de bond aan ons opgestuurd en dit 
document wordt door mij terug aan de speler bezorgd. Hierop staat de referte van het 
ongeval en bijkomende info. Dit document dient bij herneming eveneens ingevuld te 
worden door een arts die bevestigt dat de speler effectief het sporten kan hernemen.  

- Alle betalingen die betrekking hebben tot het ongeval dienen bewaard te worden en 
bij uw ziekenkas te worden binnengebracht. Indien u vermeld dat het een 
sportongeval betreft, geven zij een formulier dat aangeeft hoeveel de eigen inbreng is.  

- Dit formulier dient bij mij te worden binnengebracht of opgestuurd aan de bond 
(adres van de bond staat vermeld op het formulier) met de vermelding van de correcte 
ongevallen referte.  

- Het kwijtschrift wordt door de bond opgesteld met vermelding van het terug te 
betalen bedrag. Dit bedrag wordt op uw rekening overgeschreven.  

 
Let op: ongevallenformulier dient tijdig bij de bond toe te komen of de aanvraag wordt niet 
aanvaard.  
 
Het is de bedoeling van alles te groeperen en alle onkosten tesamen door te sturen eventueel 
met het document voor de herneming van het voetbal zodat het dossier ineens kan afgesloten 
worden. Tussentijdse terugbetalingen worden slechts uitzonderlijk toegestaan.  
 
Gelieve de formulieren goed te lezen in verband met info voor aanvragen extra beurten 
kinesist therapie etc...  
 
Voor meer info, neem gerust contact op.  
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