VERZEKERINGSFORMULIER “TIJDELIJKE RISICO’S”
Eéndagsactiviteiten & Stages voor cursisten niet-leden
L.O. 1.102.168
B.A. 1.102.169

Polisnr. :

WIND & WATERSPORT
VLAANDEREN vzw
Tel. 02/512 03 04
Fax 02/512 70 94
arena@arena-nv.be

Gelieve het formulier over te maken aan :
N.V. ARENA - NERVIERSLAAN 85 / Bus 2 - 1040 BRUSSEL
ALGEMENE GEGEVENS
Identiteit van de inrichtende club

Naam en adres van de clubsecretaris

OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN
Plaats :

Datum

Van :

Tot :

TE VERZEKEREN WATERSPORTACTIVITEIT / PREMIE PER DEELNEMER
ORGANISATIEVORM

ZEILEN / KAYAK /
WINDSURFEN /
ZEILWAGENRIJDEN

KITESURFEN
CURSISTEN

KITESURFEN
(RODE LYCRA)

Eéndagsorganisatie *

€ 1,00-

€

2,00-

€

Organisaties van max. 1 week **

€ 3,00-

€

6,00-

€ 12,00-

Organisaties tot max. 3 weken **

€ 6,00-

€ 12,00-

€ 24,00-

4,00-

PREMIEBEREKENING
Toepasselijke premie per deelnemer

€

*
**

Aantal deelnemers

Totaal verschuldigde premie

€

Verplichte registratie via WWSV-LINK vóór de aanvang van de ééndagsorganisatie.
Verplichte registratie via WWSV-LINK ten laatste 24 uur nà aanvang van de meerdagenorganisatie.

 Gelieve de verschuldigde premie spontaan te willen regelen door overschrijving op de bankrekening nr. Iban: BE64 2100 0568 4252 / Bic: GEBABEBB van de N.V. ARENA.
De betaling van de via WWSV-LINK geregistreerde activiteiten gebeurt op het einde van het verzekeringsjaar.

Gedaan te ..........................................................................................................................................................
Op datum van …….. / …….. / 2..........
Handtekening :

Opmerking :
1) Overeenkomstig de polisbepalingen dient de verzekeringsaanvraag en de premiebetaling vóór de aanvang van
de te verzekeren sportactiviteiten bij ARENA binnen te zijn, zoniet is er geen verzekeringsdekking.
Bij de overschrijving dient U duidelijk de naam van de federatie (WWSV) en deze van uw club te vermelden.
2) Indien niet alle deelnemers gekend zijn de dag van de organisatie zelf mag een lijst binnen de 48 uur nà het
afsluiten van het evenement worden toegestuurd.
Indien er dan nog een bijkomende premie zou verschuldigd zijn dient deze geregeld samen met het toesturen
van de (bijkomende) deelnemerslijst.

LIJST

DER

NAAM EN VOORNAAM

Wenst U meer inlichtingen ?

TE

VERZEKEREN

NAAM EN VOORNAAM

PERSONEN
NAAM EN VOORNAAM

arena@arena-nv.be
Tel. 02/512 03 04
www.arena-nv.be
Fax 02/512 70 94
N.V. ARENA – Nerviërslaan 85 / Bus 2 – 1040 Brussel
FSMA nr. 10.365 / 0449.789.592

