
Ëelieve het formulier hinnen de 2't kslenderdagen na datum van het ongeval, over tË :*aken *an:

K-B.\/.B. . DIENAT "ONGEVALLÉN"
Houbà de strooperlaan 'ï45
1A2O BRUSSEL

Aangifte van otïgeval
!N TE VULLEN DOOR DE GERTCiiïIGDË CORRESPO§IOENT VAN DE CLUB OF OOÖR HEï SLACHïOFFTR ZËLF INDIEN HET ËEN §CHEIDSRECHï=R I§

(Zie rnedisch getuigschrift op keerzijde)
'ílet het oag ap een vlat behaer vafi filiJn sc,Eadèoossje{ en enkel daadaa geef lk. het slachtoffer van onderhavíg angeval. hierbij míjn taestefming wat betrefl de
verwerking van medlsche gegevens die op ml betrekking hebben. zoals beschreven in de 'Privacyv*rkiaring" die kan geraadpieegd worden op www.arena-nv.be/

?BIVAQyVEEK!1EiN§-2dÍ Conform de ÀVG heb ik rècht op inzage. rèchteëttfi§. portabliiteit. vereet en wissing van mtin gegevells (àrena@aÍena-nv-be).''

HANDÏËKENING VAN DE GERECHïI§DE CORRESPOI{EENT VAN DE CtUB IIANDTEKËNING §LACHTOFTER of dC oudeTs ; WEïÏELiJI{E VOOGD

{voOf f inderen van mindef dan 13 iaat} die bovandten uitlrukieiiik bavéstigt

akkaoftJ te ga dn t"et liarentJeÍneídè loesÍern fi\íngsveakla rifi g

Wetlst u meer inlichtingen?
TEL 021 477 1285

azl 477 12A3

Naam en starnnummer van de club (of stalr,}nurnrner van
de corporatieve of toetredende groepering). {in blokletbrs}

Naam en voornaam van de gekwetste. (h bloHetërs)

Stamnummer:

Aansluitingsnr. KBVB §r
Ziinl haar geboortedatu m
Zijnlhaar juist adres

ls de gekwetste gedekt door een privó
HOSPITALISATIEverzekering? JAiNEEN
Zo JA, welke maatschappij:
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I
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Gelieve een kieefbrieÍje'eiekeníonds'
van da gekwetste aan te hrengen a.u.b.

i
!
i

I

i
I

i

i
;"..1Tel

ls hij student, arbeider, bediende, ...?
Wat is zijn/haar beroep ? . . .

Naarn en adres van zijnlhaar werkgever
ls hij in hoedanigheid van speler onderworpen aan de
§ociale Zekerheid?

Datum en uur van het ongeval

Zilnl haar functie ischrappen wat niet past)

J.2A

Spelerlspeelster, seheidsrechter, oefenmeestër, steward,

vrijwilliger oÍ andere:

A) ïjdens welke offtciele wedstrijd ?

Wetke afdeling en reeks ?

B) 'ïjdens 
wetke vriendschappetijke wedstrijd ?

C) ïjdens welke training ?

Op welk speelveld ?

Beschrijving van het ongeval (oorzaken" omstandig-
heden, gevolgen)

Bij vri.iwillige trap of slag, geef de naam en de club van de
verantwcordelijke, inciien deze door de scheidsrechter werd
uitgesloten

Werd er proces-verbaal opgemaakt ? JAI NEEN
Wie maakte het op ?
Op wiens verzoek (naam en adres) ?

hdien iet sieclrtafier scfeÍJsredfer - steward is : Reknr.
waarop de vergoeding eventueel mag gestori worden Reknr.

HEIDEBLOEM WIJSHAGEN 6894



K.B.V.B. . DIËN§T *'ONGEVALLEN"
Houba de §trooperlaan 145
1A2A BRUS§EL

IN TE VULLEN D{}OR §E BEHAN§ELËNDE GENEESHEER
1. Naam, vosmaam en dub van de gekivetste spelar

Medisch getuigschrift*

./....,..........t20..............1.5 Datum van het ongeval

2. Datum van het eerste medisch onderzoek

3. Wat zijn de aard en de ernsl van de kwetsuren oí de letsls ?

3.5 Acht U het mogelijk dat het vastgestelde letsel het gevolg kan zijn van het op de keerzijde van de

Gaat het orn een herval ?

Gaat het om een voorafgaandeli.lke toestand ?

(gebrek, ziekte of was het slachtoffer verminkt ?)

aangifte vermelde ongeval ?

4. Acht u de tussenkomst noodzakelijk van een :

a) kinesitherapeut of fysiotherapeut .

Hoeveel zittingen zijn noodzakelijk ?

b) specÍalist

c)radioloog

5. Gevo§ van het ongeval Volledig werkonbekwaamheid

JA/ NEEN

JA/ NEEN

JA/ NEËN

JA/ NEEN

lndien er later toch meer zittingen
nodig blijken, dient de speler of de
club ons een kopie van het medisch
voorschrifi over te maken, VOOR-
ALEER de nieuwe reeks aanvangt.

JAI NEËN

JAI NEEN

JAI NEEN gedurende dagen

JA/ NEEN gedurende dagen

JA/ NEEN gedurende dagen

Gedeeltelijke werkonbekwaamheid

§portíevo onbekwaamheid

CI. Zal het ongeval een btijvende invaliditeit verooraaken ? JA/ NEEN

7. Mag men een volledig herstel verwachten ? JA/ NEEN

L Hebt U bij uw vaststelllngen geen voorbehoud

of sen hijzandere vaststelling ? Za ia, welke ?

Stempel van de Geneesheer

* Deze aangifte mcet in ons beeit zijn binnen de 21 kalenderdasen na datum van het ongeval.

{Zie aangifte van ongeval op keereijde}


