
Wat moet je doen bij ongeval ? 
 

1) Laat het MEDISCH GETUIGSCHRIFT van de voetbalbond invullen door de behandelende                                 

geneesheer (binnen de 48 uur na datum ongeval). Vraag dit document aan de afgevaardigde of raadpleeg de 

Essevee website jeugd > Jeugdacademie > Medische info > ongevallenaangifte. 
 

2) Breng een klever van het ZIEKENFONDS aan in het daartoe voorziene vak op de aangifte. 
 

3) Vul alle gegevens in op onderstaand document. 
 

4) Geef dit formulier af aan uw afgevaardigde of deponeer het op het secretariaat van de club TEN LAATSTE 

binnen de 7 dagen na ongeval (niet digitaal doorsturen aub).  Wij handelen dit ongeval  verder af.             

Let wel: Te laat ingestuurde aangifte naar KBVB wordt onherroepelijk door KBVB (én Essevee) geklasseerd.  
 

5) Om een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten/prestaties te krijgen, moet je eerst met ALLE rekeningen 

naar het Ziekenfonds gaan. Dit overzicht (origineel document) kan je voor terugbetaling bij de club indienen. 

Een terugbetaling kan slechts gebeuren wanneer een genezingsattest van de geneesheer afgeleverd wordt.  

Dit attest wordt door de behandelende geneesheer of door onze clubdokter opgemaakt en vervolgens aan 

het secretariaat bezorgd. 
 

6)  Opgelet : Indien de aangevalsaangifte niet tijdig én volledig in het bezit is van SV Zulte Waregem kan het 

dossier niet correct afgehandeld worden en is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten NIET mogelijk. 

Weet verder dat niet alle kosten/prestaties erkend zijn door het RIZIV. De tussenkomst van het 

Solidariteitsfonds van de KBVB is beperkt.  
 

Voor kinébeurten moet de KBVB altijd zijn goedkeuring geven, dit kan via vermelding door de geneesheer op 

het medisch getuigschrift of via een extra doktersbriefje die je aan het secretariaat/afgevaardigde van de club 

overhandigt. 

Vragen ? : Mr. .......................................... Tel. .............................  Email .................................................................... 
 

HET SLACHTOFFER 

NAAM .......................................................................... VOORNAAM ........................................................................... 

ADRES .......................................................................................................................................................................... 

      Ik ben : student/arbeider/bediende/andere : ................................................. 

1) HET ONGEVAL : 

    Geef hierna een relaas van de feiten en omstandigheden weer hoe het letsel werd opgelopen. Wat is er precies gebeurd ? 

Welke aanleiding is er geweest tot de klachten ? (vb. in duel met tegenstrever trap gekregen op voet) 

     ................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................. 

2) PLAATS, DATUM en UUR GEBEURTENIS 

Dag : .................................   Datum : ....../…...../...............     Uur : ........u ……..      Met welk team : .....................                        

   Tijdens een WEDSTRIJD    JA/NEEN  => Indien ja: THUIS/VERPLAATSING 

   OF    Tijdens een TRAINING      JA/NEEN 

 

3) UW  BANKREKENING NR waarop eventuele tegoeden kunnen worden gestort: IBAN BE ..................................... 

 

4) UW EMAILADRES : ......................................................... UW TELEFOONNUMMER  : .............................................. 

                                                              Datum ontvangst op de club  ...../......./............ 

      Datum naar KBVB     ...../......./............ 

      Dossiernr.      ...../......./............ 


