
 

Gegevens sportongeval In te vullen door speler of ouders 

 

Naam ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Voornaam ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Geboortedatum ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Ploeg ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Telefoon en/of GSM ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

E-mail ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Naam werkgever ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Adres werkgever ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Datum ongeval ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Uur ongeval ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Welke wedstrijd of training ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

Hoe heb je de kwetsuur 
opgelopen ? 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

 ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 
Naam van de dokter die de 
eerste zorg toediende ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…… 

 

Vergeet niet een sticker van je ziekenfonds op de voorzijde van het ongevalformulier te kleven  en 
bezorg dit formulier samen met  het formulier “Aangifte van ongeval” aan een verantwoordelijke van de 
club of steek het rechtstreeks in de brievenbus bij de Gerechtigd Correspondent, Eddy Gorrens. 

 

 

 

Eddy Gorrens l Gerechtigd Correspondent KFC Arendonk Sport 
Peerdskerkhofstraat 23 B    2370 Arendonk 
Tel: 014/67.05.03 l GSM 0499/39.69.19 l e-mail: gc@arendonksport.be 

 
Stadion Meulegoor: tel: 014/67.94.91 l Sportpark Heikant: tel: 014/67.81.21 l IBAN: BE98 0689 0987 6393 l BTW nummer: BE0693.841.394 

 



Wat te doen bij een sportongeval 
 
Stap 1:  Vraag het formulier “Aangifte van ongeval” onmiddellijk na het ongeval. 

 Je vindt dit formulier in de kantine ofwel bij je trainer of afgevaardigde. 
 Zorg ervoor dat je dit formulier hebt vóór je naar de dokter gaat. 

  

Stap 2:  Formulier “Aangifte van ongeval”     gedeelte “Medisch getuigschrift” laten invullen 
door de dokter (achterzijde) 

 De rubrieken  op de achterzijde “volledig” laten invullen door een dokter. 
 Opgelet voor punt 4   als je denkt een kinesist nodig te hebben, zorg dat dit aangeduid is 

anders krijg je geen terugbetaling !!! 
  

Stap 3:  Het formulier “Aangifte van ongeval”   voorzijde. 
 Rechts onderaan handtekenen en kleefbriefje ziekenfonds aanbrengen rechts bovenaan 

in de voorziene rechthoek. 
 De rest van de voorkant van het formulier wordt ingevuld door de GC (gerechtigd 

correspondent) op basis van stap 4. 
   

Stap 4:  Bijgevoegd blad “Gegevens sportongeval” invullen  
 Deze gegevens heeft de GC nodig om de voorzijde van “Aangifte van ongeval” verder in te 

vullen. 
  

Stap 5:  Formulieren bezorgen aan de GC of in de kantine. 
 Formulier “Aangifte van ongeval”, formulier “Gegevens sportongeval” bezorgen aan GC die 

het dossier zal verwerken en doorsturen. 
 Het formulier “Aangifte van ongeval” moet binnen de 21 kalenderdagen in het bezit zijn 

van de bond. 
  

Stap 6:  Het “Attest van genezing”. 
 Na aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “Attest van genezing”. 
 Na volledig herstel laat je dit formulier invullen door je dokter. 
 Je vraagt aan het ziekenfonds een “verschilstaat” met alle kosten die je gemaakt hebt. 
 Eventueel overzicht van de gemaakte apothekerskosten. 
 Je bezorgt deze documenten zo spoedig mogelijk na herstel aan de GC en hij zorgt voor de 

verdere afhandeling. 
 Zodra de documenten verstuurd zijn, mag je terug trainen en voetballen en ben je terug 

verzekerd. 
    

Stap 7:  De terugbetaling. 
 Na het indienen van het dossier ontvangt de GC het formulier “detail van tegemoetkoming 

van de verzekering”.  
 Bij de terugbetaling KBVB geldt een vrijstelling van €9,90 en de KBVB betaalt uit wat 

voorzien is in haar polis. 
 De GC bezorgt een kopie van het overzicht van terugbetaling aan de speler (ouders). 
 Zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, zal dit door de club doorgestort 

worden op de opgegeven bankrekening van de speler (ouders). 
  

Enkele belangrijke opmerkingen: 
 Bij een vrij ernstig ongeval doe je best ook meteen aangifte bij je hospitalisatieverzekering indien je 

hierover beschikt. 
 Wanneer u naar de kinesist moet, altijd het voorschrift van de dokter binnenbrengen om toelating 

van de KBVB te bekomen. Ook bij verlenging steeds zo vlug mogelijk het voorschrift binnen 
brengen. 


