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Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
Dit is een verzekeringsovereenkomst die diverse vormen van schade dekt die zich kunnen voordoen bij het beoefenen van golf als 
liefhebber. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden. 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 
✓ Het overlijden of de totale blijvende invaliditeit door een 

ongeval tijdens het beoefenen van golf als liefhebber. 

✓ Het lidgeld gedurende de periode van persoonlijke 

ongeschiktheid ten gevolge van een lichamelijk ongeval. 

✓ Materiele schade aan de golfuitrusting bij:  

- Diefstal met inbraak  

- Verlies van bagage  

- Accident  

✓ Huur van vervangingsmateriaal in het buitenland ná verlies of 

diefstal van de golfuitrusting tijdens de reisweg.  

✓ Hole in One waarborg: bij een «Hole in One» tijdens een 

officiële wedstrijd zal de verzekeraar de begunstigde een 

forfaitaire vergoeding van € 200 overmaken. 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X Overlijden of blijvende invaliditeit  te wijten aan 

dronkenschap of  het gebruik van verdovende middelen.  

X Overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van  ongevallen 
of ziekten vooraf bestaand aan de onderschrijving van het 
contract.   

X Ongevallen, materiële schade of verlies tijdens het beoefenen 
van golf als professioneel.  

X Overlijden, blijvende invaliditeit, materiële schade of verlies 
die zich voordoen naar aanleiding van oorlog, een vijandelijke 
inval of van burgerlijke of politieke onlusten, inbeslagneming, 
nationalisatie of vernieling door een openbare of plaatselijke 
overheidsinstantie.  

X Overlijden of blijvende invaliditeit of materiële schade 
ingevolge ioniserende straling of besmetting door 
radioactiviteit of ontploffing van radioactief materiaal .  

X Materiële schade al gevolg van slijtage, krassen, scheuren, 
schimmel, ongedierte,  de aanwending van onderhoud- of 
opknapproducten of van vroegere herstellingen.  

X Materiële schade naar aanleiding van een fout in het ontwerp 
of de fabricage, evenals een gebrek aan het materiaal zelf.  

X Materiële schade aan of verlies van voertuigen met 
mechanische of elektrische aandrijving, andere dan trolleys.  

X Verlies van of materiële schade aan de uitrusting wanneer 
deze zich bevond in een voertuig dat tijdens de nacht op de 
openbare weg geparkeerd stond of wanneer de uitrusting zich 
in een voertuig bevond dat voor handelsdoeleinden wordt 
gebruikt. 

X Onrechtstreekse materiële schade 
 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

 
 De bijzondere voorwaarden vermelden de  forfaitaire vergoedingen bij overlijden en blijvende invaliditeit en voor de andere 

waarborgen is de tussenkomst per waarborg geplafonneerd tot een maximaal bedrag. 

 Wanneer de verzekerde binnen een termijn van maximaal 12 maanden overlijdt aan de gevolgen van een door deze verzekering 

gedekt ongeval, betaalt de verzekeraar het overeengekomen overlijdenskapitaal aan de wettige erfgenamen van de verzekerde, 

verminderd met een bedrag dat eventueel reeds werd uitgekeerd voor blijvende invaliditeit. 

 Bij dekking terugbetaling clubgeld is er tijdens de periode van ongeschiktheid een vrijstelling van 60 opeenvolgende dagen van 

toepassing. De tussenkomst is ook geplafonneerd tot een maximumbedrag van 2.500€.  

 Bij schade aan of verlies van de golfuitrusting is er een vrijstelling van 75€ van toepassing. Er kan een aftrek wegens vetustiteit 

worden toegepast variërend van 5 tot maximaal 50% van het schadebedrag. 
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Waar ben ik gedekt? 

✓ Op de plaatsen zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 

 

 

 

 

Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- U dient de premie te betalen. 

- U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om een schadegeval dat door deze verzekering gedekt is, te vermijden of 

tot een minimum te beperken.  

- Ingeval van schade dient u de aangifteprocedure uit artikel 6.4. van de algemene voorwaarden te volgen. Bij diefstal of verlies 

van uitrusting is steeds aangifte van verlies bij de politie vereist.  

 
 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  
U hebt de verplichting om de premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.   
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  
Het jaarcontract treedt in werking op de datum die worden vermeld in de bijzondere voorwaarden mits premiebetaling. 
Behoudens  opzegging, wordt het contract op elke jaarlijkse premievervaldag verlengd. 

 
 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U kan het jaarcontract opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van minstens  3 maanden vóór de vervaldag per 

aangetekende brief of via een aangifte tegen ontvangstbewijs. U kan uw contract binnen de 3 maanden opzeggen bij 

weigering door de verzekeraar om de premie te verminderen wegens verminderd risico of bij verhoging van de premie. U 

kan het contract tevens opzeggen in geval van verandering van woonplaats, gezinstoestand of huwelijksvermogenstelsel, bij 

verandering van beroep, bij rustpensioen of bij definitieve stopzetting van activiteit alsook ná weigering door de verzekeraar 

tot betaling van een schadevergoeding. 

 


