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Beste lid en sympathisant, 

 

Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van de activiteitenkalender 2020. Organiseert u zelf een 

koetsentocht, wedstrijd, zegening of andere activiteit, laat ons dit weten vóór 31 januari 2020. Uw activiteit wordt 

dan op de kalender van onze website vermeld. 

 

Vergeet ook niet om af en toe onze vernieuwde website www.twulleminhof.be te raadplegen. Naast de algemene 

informatie, vindt u er ook de activiteitenkalender terug en de verslagen met foto’s van alle activiteiten. 

 

LIDMAATSCHAP 2020 

 

Bij de hernieuwing van uw clublidmaatschap hebt u de keuze uit twee formules. 

 

Formule1: Lidgeld vzw ‘t Wulleminhof (zonder VLP-verzekering) : 12,00 € 

Formule2: Lidgeld vzw ‘t Wulleminhof + VLP-verzekering “C+I” : 45,00 € 

 

Vanzelfsprekend raden wij u de C+I verzekering aan. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de 

lichamelijke ongevallen van de sportbeoefenaar. Bij deze formule bent u niet alleen verzekerd tijdens, maar ook 

buiten de clubactiviteiten. Op de volgende pagina vindt u meer gedetailleerde informatie over de C- en I-verzekering 

en kunt u zien wat er precies in de polis aangeboden wordt. 

 

Als lid van ’t Wulleminhof krijgt u een korting bij deelname aan de clubactiviteiten. 

 

Bij voorkeur ontvangen wij graag de betaling van uw lidmaatschap via overschrijving tegen 31 december 2019. 

Zo bent u zeker dat, indien u een VLP-verzekering neemt, de verzekeringsperiode niet onderbroken wordt. 

Alle bankgegevens vindt u onderaan deze brief. U kunt natuurlijk ook contant betalen aan Marc. 

 

Nog verdere vragen? Gewoon even Marc Soete bellen - Telefoon 057/33.66.98 - GSM 0475/54.13.29 

 

Tot slot wensen wij u en uw familie aangename kerstdagen, een fijn eindejaar en een gelukkig en gezond 2020. 

 

Vriendelijke groeten en tot ziens. 

 

Het bestuur 
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Meer informatie of andere uitbreidingen op de basisverzekering: www.vlp.be 

VERZEKERINGEN VLP 2020 
Alle verzekeringen zijn voor Lichamelijke Ongevallen (LO) en Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). 

BASISVERZEKERING 
inclusief de recreavergunning, competitieve licenties, officiallicentie 

TYPE INHOUD TARIEF 

C 
 Is de recreavergunning (= clubverzekering, de basisverzekering). 
 Is enkel van toepassing in een VLP-aangesloten club. Ongeacht de 

VLP-club waar je bent aangesloten geldt de C-verzekering. 
Deze verzekering geldt enkel tijdens clubactiviteiten, dus het 

initiatief moet liggen bij de club. Dit kan zowel groepslessen als 
privélessen zijn indien deze laatste een initiatief zijn van de club. 

Deze verzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten 
(uitzonderingen zie polis) ook niet paardensport. 

Deze verzekering zit standaard in alle VLP-licenties (competitieve 
licenties, officiallicenties). 

De C-verzekering is geldig vanaf het ogenblik de sportbeoefenaar bij 
de club heeft betaald maar een ongeval wordt pas verwerkt 
wanneer er een registratie is gebeurd in VLPclubs.be. 

 Lesgeversverzekering inbegrepen, indien in opdracht van een VLP-
club en in een VLP-club. 

 Kosten voor brillen/contactlenzen worden gedekt bij ongevallen 
met een vastgesteld lichamelijk letsel t.b.v. 300 euro per ongeval 

18 euro 

UITBREIDING OP DE BASISVERZEKERING 
TYPE INHOUD TARIEF 

I 
 De I-verzekering is een uitbreiding op de C-verzekering. 
 Deze verzekering is noodzakelijk wanneer je de paardensport 

beoefent niet in clubverband. Dus alleen gaat wandelen, of alleen 
in de piste rijdt. 

 Deze verzekering dekt LO en BA tijdens poetsen, opzadelen, rijden 
en afzadelen paard. Ook tijdens het laden en lossen op weg naar 
een activiteit. 

 Repatriëring sportbeoefenaar en paard niet inbegrepen 
 Deze verzekering dekt naast de sportbeoefening ook de 

activiteiten die gekoppeld zijn aan de verzorging van het paard. 
Een relatie tussen het paard en de sport is niet noodzakelijk. 

 Deze verzekering is aan te raden voor mensen met eigen paarden 
al dan niet gestald in een VLP-club. 

 Deze uitbreiding kan niet afzonderlijk genomen worden, is altijd 
een combinatie met de C. 

+ 15 euro 
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