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Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde 
algemene voorwaarden van toepassing 

 

VERZEKERINGSNEMER 

 
Federatie Europese Narren 
Broekstraat 5 
3840 BORGLOON 
 
 

VERZEKERD RISICO 

 
Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - leden van de verscheidene verenigingen aangesloten 
bij de FEN. 
 
 

PREMIE  

 
Zie hoofdstuk “Premie” 
 
 

AANVANGSDATUM 

 
01 november 2007 
 
 

JAARLIJKSE VERVALDAG 

 
01 november 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Hasselt, op 14 november 2007. 
 

Handtekeningen 
 
De verzekeringsnemer Voor Ethias  
 De Directeur-generaal 

 

 polis 
 BIJZONDERE VOORWAARDEN 



 

polis 

 Ethias 
 Zetel voor Vlaanderen 
 Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 
 Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 
 

Polis nr. 45.080.949 

Vervangen polis nr.  

Aansluitingsnr. 657.601 

Ontwerp nr.  

Bijvoegsel nr.  

Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Blad 1 

 
Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze af in de mate waarin zij 
hiermee tegenstrijdig zijn. Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte van de speciale en 
algemene voorwaarden. 

 

WAARBORGEN 

 
VERLEENDE WAARBORGEN VERZEKERDE BEDRAGEN 
 
Afdeling A – Burgerlijke aansprakelijkheid 

• lichamelijke schade (per schadegeval) 5 000 000,00 EUR 

• materiële schade (per schadegeval) 620 000,00 EUR 

 
Afdeling B – Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 

• burgerlijke verdediging zoals in Afdeling A 

• strafrechtelijke verdediging (per schadegeval) 12 500,00 EUR 

 
Afdeling C – Lichamelijke ongevallen 

• behandelings- en begrafeniskosten 

• in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 100 % 

  van het tarief 

• tandprothese - max per ongeval 500,00 EUR 

  - max per tand 125,00 EUR 

• vervoerskosten van het slachtoffer barema arbeidsongevallen 

• begrafeniskosten tot  620,00 EUR 

• niet in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten tot 250,00 EUR 

• vervoerskosten voortspruitend uit de repatriëring van het slachtoffer tot 500,00 EUR 

• schade aan brillen 

- voor het montuur: tot beloop van de effectieve schade, met een maximum van 25,00 EUR 

- voor de glazen  integrale terugbetaling 

 
De schade aan brillen wordt slechts vergoed wanneer zij gedragen werden op het ogenblik van  
het ongeval en het slachtoffer lichamelijk letsel had opgelopen. 
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• vaste vergoedingen 

• in geval van overlijden (per slachtoffer) 25 000,00 EUR 

• in geval van bestendige invaliditeit (per slachtoffer) 25 000,00 EUR 

• in geval van tijdelijke ongeschiktheid per slachtoffer 10,00 EUR 
(gedurende 75 weken te rekenen vanaf de 31ste dag na het ongeval,  per dag 
voor zover werkelijk verlies van inkomen na tegemoetkoming van het ziekenfonds  
en tot beloop van dit verlies zonder de verzekerde som te overtreffen). 

 

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING  
 

INVORDERINGSKOSTEN - ONVERMOGEN VAN DERDEN 
 
Doel en omvang 
 

Ethias waarborgt, tot 12 500,00 EUR per schadegeval, de betaling van alle honoraria en kosten voor 
onderzoeken, expertisen, advocaat en procedure om vergoeding te verkrijgen van de door de deelnemers tijdens 
de verzekerde activiteiten geleden nadelen die mogelijk tot schadeloosstelling, tot teruggave van bezittingen of 
tot elke vorm van herstelling door een, buiten overeenkomst, burgerlijk aansprakelijk gestelde persoon zouden 
kunnen leiden. 
 
Er wordt geen terugvordering uitgevoerd: 

• tegen de verzekeringsnemer, zijn organen en aangestelden; 

• tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval verzekerd is door de waarborg "burgerlijke 

aansprakelijkheid" van onderhavige verzekeringsovereenkomst; 

• inzake materiële schade waarvan het bedrag lager is dan 125,00 EUR. 

 
De verzekerde heeft de vrije keuze van advocaat, van expert of van iedere andere persoon die de vereiste 
beroepskwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet. 
 
Ethias neemt, na voorlegging van de stavingsstukken, eveneens de terugbetaling van de reiskosten en  
de verblijfskosten ten laste wanneer een verzekerde wettig bevolen wordt voor een buitenlandse rechtsmacht  
te verschijnen. 
 
Uitsluitingen 
 

Zijn niet gedekt: 

• de terugvorderingen m.b.t. het gebruik door de verzekerden van motorrijtuigen die onder toepassing vallen 

van de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering alsmede m.b.t. het gebruik van voor het publiek 
toegankelijke spoorrijtuigen; 

• de terugvorderingen voortspruitend uit mijnverzakkingen; 

• de terugvorderingen m.b.t. feiten van oorlog of opstand; 

• de terugvorderingen voortvloeiend uit het gebruik van springstoffen of kernenergie; 

• de geschillen met betrekking tot huurgelden en tot om het even welke huurlasten van de door de 

verzekeringsnemer in huur gegeven goederen; 

• de invorderingen van belastingen, taksen, rechten van om het even welke aard; 

• de invorderingen van dwangsommen, vertragingsvergoedingen en andere strafbepalingen; 

• de eisen ingesteld tegen een medecontractant van de verzekeringsnemer en steunend op de niet, onvolledige 

of laattijdige uitvoering van een contract, behalve indien de aansprakelijkheid, gevorderd op contractuele 
basis, toch ten laste zou zijn van de medecontractant bij afwezigheid van elk contract. 
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Beheer van het schadegeval 
 
Het regelingskantoor E.S.V. Legibel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel, is belast met het beheer en  
de schaderegelingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen op zich. 
 
Indien tot een gerechtelijke procedure dient overgegaan te worden, moet Ethias over het gevolg van de 
procedure ingelicht worden. Bij ontstentenis verliest de verzekerde het recht op de waarborg in de mate dat 
Ethias een nadeel onderging. 
 
Objectiviteitsclausule 
 
Ethias behoudt zich het recht voor haar medewerking te weigeren of haar tussenkomst te onderbreken wanneer: 

• zij de stelling van een verzekerde onhoudbaar of het geding nutteloos acht; 

• zij oordeelt dat een voorstel tot dading van de derde billijk en voldoende is; 

• volgens haar een verhaal tegen een gerechtelijke beslissing geen ernstige kansen op slagen biedt; 

• uit de inlichtingen die zij ingewonnen heeft, blijkt dat de als aansprakelijk beschouwde derde onvermogend is. 

 
Indien nochtans een verzekerde de mening van Ethias niet deelt, heeft hij het recht, ter staving van zijn stelling, 
een schriftelijk en gemotiveerd advies van een advocaat naar keuze over te leggen, onverminderd de 
mogelijkheid tot het instellen van een gerechtelijke procedure. 
 
Indien de advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, verleent Ethias ongeacht de afloop van  
de procedure, haar waarborg en draagt alle kosten en honoraria van voornoemde raadpleging. 
Indien de advocaat daarentegen de stelling van Ethias bevestigt, betaalt deze laatste 50 % van de kosten en 
honoraria voor het voornoemde advies en beëindigt haar optreden. 
 
Wanneer de verzekerde, ondanks het negatief advies van zijn advocaat, een rechtsvordering instelt en een beter 
resultaat behaalt dan hetgeen hij zou verkregen hebben indien hij het standpunt van Ethias zou aanvaard 
hebben, verleent deze laatste haar waarborg en neemt de rest van de kosten en honoraria van voornoemd 
advies ten laste. 
 
Onvermogen van derden 
 
Ethias vergoedt, tot 12 500,00 euro per schadegeval, de schade ondergaan door de verzekerden en rechtgevend 
op de waarborg "invorderingskosten", wanneer deze schade veroorzaakt is door een bij name gekende derde, 
onvermogend ingevolge proces-verbaal van gebrek aan baten. 
 
Deze waarborg is niet van toepassing op de materiële schade voortvloeiend uit een opzettelijk feit. 
 
De waarborg is van toepassing voor zover het onvermogen van de aansprakelijke derde is vastgesteld en de 
tussenkomst van een eventuele verzekeraar uitgesloten is. 
 
Zo de aansprakelijke derde opnieuw vermogend wordt, kan Ethias slechts haar verhaal uitoefenen nadat de 
verzekerde volledig vergoed is. 
 
Pluraliteit van belangen 
 
Wanneer naar aanleiding van eenzelfde schadegeval, meerdere verzekerden aanspraak maken op een 
tussenkomst van deze waarborg, wordt het gewaarborgd bedrag tussen hen proportioneel verdeeld tot beloop 
van de respectievelijke belangen. 
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PREMIE 

 
De aangesloten verenigingen en/of comités betalen de premie aan de Federatie Europese Narren welke op haar 
beurt de premie afrekent met Ethias. 
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