
 

Rugby Nederland heeft voor haar vrijwilligers en leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 

 

Wat wordt verstaan onder de term ‘ongeval’? 

Een ongeval is een plotselinge, tegen de wil van de verzekerde, van buiten komende geweldsinwerking op 

het lichaam van verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat met 

overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg. 

 

Wat is de hoogte van de verzekering? 

Overlijden 

• Bij overlijden is de uitkering € 10.000. 

• De uitkering is eenmalig. 

• De uitkering wordt gedaan aan de wettelijke erfgenamen. 

 

Blijvende invaliditeit 

• Bij blijvende invaliditeit is de uitkering €50.000. Hierbij wordt rekening gehouden met een 

uitkeringsschaal.  

o Bij volledig functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt aangegeven welk percentage 

wordt uitgekeerd. 

o Bij gedeeltelijke functieverlies van een lichaamsdeel/orgaan wordt uitgegaan van een 

evenredig deel van dit percentage. 

• De uitkering is eenmalig. 

• De uitkering wordt gedaan aan de verzekerde. 

 

Medische kosten 

• Naast de dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn medische kosten tot maximaal €500 

aanvullend meeverzekerd. 

• Onder medische kosten wordt verstaan: “honoraria van artsen, alsmede de kosten gemaakt voor 

door een arts voorgeschreven behandelingen en geneesmiddelen, ziekenhuisverpleging, 

verbandmiddelen, vervoer naar en van een arts en/of ziekenhuis, aanschaffing van door een 

ongeval noodzakelijk geworden kunstledematen en andere hulpmiddelen.“ 

• Het betreft hier een secundaire dekking, dus uitsluitend indien er elders geen dekking voor deze 

kosten is. 

• Het (wettelijk en/of vrijwillig) eigen risico valt niet onder de dekking van deze verzekering. 

 

Waar en wanneer is er dekking? 

De dekking is wereldwijd en geldt tijdens activiteiten van Rugby Nederland: 

• De dekking start op het moment dat verzekerde zijn woning/verblijfplaats verlaat met als doel 

rechtstreeks en langs de kortste weg naar de plaats te begeven waar de bedoelde activiteiten 

plaatsvinden.  

• De dekking eindigt zodra de verzekerde zijn woning/verblijfplaats rechtstreeks en langs de kortste 

weg heeft bereikt na afloop van de activiteiten.   


