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Beknopt dekkingsoverzicht collectieve ongevallenverzekering KNVB 
 

Polisnummer  : 517315 

Verzekeringnemer : Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Verzekeraar  : Hienfeld Assuradeuren 

Dekkingsvorm   : Ongevallen 

Dekkingsgebied :  Gehele wereld 

 

Begrip ongeval 

Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de 
verzekerde, welke geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de dood, blijvende 
invaliditeit of de genees en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn. 

 

Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als 
ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende invaliditeit of overlijden, als gevolg van 
legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan. 

 

Wanneer is de verzekering van toepassing 

● Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige 
activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en 
cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden en dergelijke. 

● Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg zonder 
onderbrekingen.  

● (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de 
COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en tijdens trainingen.  

● Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en 
ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.  

 

Verzekerden 

Groep 1 

Geregistreerde leden van de amateursectie van verzekeringnemer, zoals senioren, junioren, pupillen, consuls, 
bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers en dergelijke. 

 

Niet geregistreerde leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door verzekeringnemer 
georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden en trainingen, alsmede 
vrijwilligers en functionarissen. 

 

Groep 2 

KNVB geregistreerde scheidsrechters en grensrechters van de amateursectie van verzekeringnemer. 
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Verzekerde bedragen per persoon voor groep 1 en 2:   

In geval van overlijden    EUR 20.000,00  

In geval van algehele blijvende invaliditeit   EUR 37.500,00 

ten aanzien van personen tot 19 jaar   EUR 75.000,00 

 

Kosten van geneeskundige behandeling tot een bedrag van ten hoogste EUR      500,00 

Kosten van tandheelkundige behandeling tot een bedrag van ten hoogste EUR   1.000,00 

 

Alleen van toepassing op groep 2: 

Schade aan bril/contactlenzen,  
ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct  verband daarmee.  EUR      250,00 

Schade of verlies van gehoorapparaten   EUR      250,00 

 

Overlijden ten gevolge van ziekte 

Ten aanzien van een spelend lid of trainer en/of coach, (assistent)-scheidsrechters en verzorgers, biedt deze 
polis, bij wijze van uitzondering, dekking voor het overlijdensrisico als gevolg van een ziekte van een bedrag van 
EUR 2.000,00, mits dit overlijden een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van die ziekte. Echter deze dekking is 
alleen van kracht, indien dat overlijden geschiedt tijdens of in directe aansluiting op een voetbalwedstrijd of een 
voetbaltraining. 

 

Psychische hulpverlening als gevolg van molestatie 

Uitsluitend ten aanzien van de scheidsrechters wordt onder geneeskundige behandeling eveneens verstaan, 
kosten voor psychische hulpverlening als gevolg van molestatie met een maximale vergoeding van 
EUR 2.500,00 per persoon. Een en ander dient door verzekeringnemer aantoonbaar gemaakt te worden.  

 

Uitkering bij ziekenhuisopnamen en arbeidsongeschiktheid 

Uitsluitend ten aanzien van officiële, geregistreerde KNVB (assistent)-scheidsrechters is bepaald dat zij indien zij 
in een ziekenhuis moeten worden opgenomen als gevolg van een ongeval en waarbij opname langer dan 24 uur 
noodzakelijk is er een eenmalige uitkering van EUR 125,00 wordt verstrekt. 

Bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 weken als gevolg van een ongeval wordt EUR 125,00 per week 
uitgekeerd met een maximum van 3 weken (EUR 375,00) 

De dekking is alleen van kracht tijdens wedstrijden en direct voor of na die wedstrijden. 

 

KNVB-leden woonachtig in het buitenland 

Voor KNVB-leden woonachtig in het buitenland, wordt bepaald dat deze uitsluitend voor een vergoeding in 
aanmerking komen indien er geen uitkering wordt verleend op de in het buitenland gesloten (primaire) 
ziektekostenverzekering of -voorziening en voor zover deze kosten ook niet zouden worden vergoed onder de 
Nederlandse ziektekostenverzekering of -voorziening. De vergoeding die zal worden verleend zal op gelijke 
basis zijn als de in Nederland woonachtige leden van de KNVB. 

 

Revalidatiekosten 

Uitsluitend ten aanzien van amateurspelers die door de KNVB zijn geselecteerd voor vertegenwoordigende 
elftallen (9 veldteams en 2 zaalteams) geldt een verzekerd bedrag van maximaal EUR 250,00 per persoon per 
dag voor revalidatiekosten. De maximale uitkering per persoon op jaarbasis bedraagt EUR 25.000,00. 
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Begunstiging 

Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n). 

Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n). Bij minderjarigen zal de eventuele uitkering geschieden aan de 
ouders of wettelijk vertegenwoordiger. 

 

Maximale aansprakelijkheid per gebeurtenis 

De maximale aansprakelijkheid van de risico dragende maatschappijen gezamenlijk is beperkt tot  
EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis. 

 

Aanvullende bepaling geneeskundige-, tandheelkundige- en revalidatiekosten 

De verzekering geldt uitsluitend als aanvulling op de primaire ziektekostenverzekering of voorziening. 

Assuradeuren vergoeden niet de kosten in verband met het wettelijk verplichte – en/of vrijwillig gekozen eigen 
risico’s en/of eigen bijdrage in de (primaire) zorgverzekering of –voorziening. 

 

 

Schademeldingen dienen te worden gestuurd naar 

W.A. Hienfeld B.V. 

Afdeling Medisch Varia Schade 

Postbus 75133 

1070 AC  AMSTERDAM 

020-5469469 

schade@hienfeld.nl 

 

Overlijden  

Binnen 48 uur melden aan expert Cunningham Lindsey. 

Telefoon: 088-CUNNINGHAM of tewel : 088-2866464 (24 uur per dag) 
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