ALGEMENE VOORWAARDEN
Annulatie deelname Triatlon door Brugge 2019
Artikel 1 Doel en omvang van de verzekering
Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering
De annulatieverzekering waarborgt de terugbetaling van het inschrijvingsgeld ten belope van het
betaalde inschrijvingsgeld bij annulering omwille van één van de hierna omschreven omstandigheden:
a) een ernstige ziekte (d.i. een aantasting van de gezondheid, vastgesteld door een erkend geneesheer en welke
de deelname aan de triatlon van Brugge 2019 medisch gezien onmogelijk maakt), een ongeval of het overlijden
van de verzekerde, zijn (haar) levensgezel, een familielid tot de tweede graad, een persoon die onder hetzelfde
dak woont als de verzekerde en die hij (zij) ten laste of onder zijn (haar) hoede heeft. Het overlijden van een
familielid van de tweede graad wordt enkel in aanmerking genomen indien het zich voordoet binnen de vijftien
dagen die aan de wedstrijd voorafgaan.
b) het ontslag - behalve omwille van zware fout - van de verzekerde, zijn (haar) levensgezel.
c) de intrekking door de werkgever van het verlof van de verzekerde, naar aanleiding van een ziekte of een
ongeval van een collega die hem (haar) vervangt, voor zover dit feit zich voordoet binnen de dertig dagen die
aan de wedstrijd voorafgaan
d) het afsluiten door de werkzoekende verzekerde van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur,
die aanvangt binnen de dertig dagen die aan de wedstrijd voorafgaan;
e) belangrijke materiële schade aan de onroerende goederen van de verzekerde, binnen de dertig dagen die aan
de wedstrijd voorafgaan, op voorwaarde dat deze schade niet te voorzien was en de aanwezigheid zonder uitstel
van de verzekerde absoluut noodzakelijk is;
f) de oproeping van de verzekerde of van een familielid tot de eerste graad voor:
• de rechtshandelingen van officiële instellingen bij de adoptie van een kind;
• een orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger).

Artikel 2 Uitsluitingen
Artikel 2 : Uitsluitingen
Zijn uitgesloten van de verzekering, de kosten van annulering omwille van:
a) aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, oorlogsfeiten, stakingen, oproer, aanslagen, burgerlijke, militaire of
politieke onlusten of schade veroorzaakt door oorlogsvoertuigen;
b) schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit een wijziging van de atoomkern, radioactiviteit of
de voortbrenging van ioniserende stralen;
c) ongevallen of verwikkelingen voortvloeiend uit alcoholintoxicatie of het gebruik van medicamenten,
geneesmiddelen of verdovende middelen zonder medisch voorschrift;
d) ongevallen of verwikkelingen bij het beoefenen van alpinisme, speleologie, diepzeeduiken en luchtsporten
zoals valschermspringen, deltavliegen, zweefvliegen, enz.;
e) ongevallen of verwikkelingen veroorzaakt door de deelname aan om het even welke snelheidswedstrijden
en de voorbereiding ervan;
f ) een bevalling of van verwikkelingen die tijdens de laatste drie maanden van de normale
zwangerschapstermijn optreden;
g) psychische, neuropatische of psychosomatische aandoeningen;
h) ziektes opgelopen voor het inschrijven voor de Triatlon door Brugge.
i) het onvermogen van de verzekerde;
j) Deelnametickets die via sponsors zijn verstrekt of aangekocht.
De uitsluitingen die hiervoor werden vermeld zijn van toepassing op de verzekerde en op elke andere persoon
waarvan de medische toestand aanleiding geeft tot de vraag om tussenkomst, voor zover de verzekerde kennis
had van deze medische toestand.

Artikel 3 : Omvang van de waarborg
De waarborg van de annulatieverzekering wordt per atleet toegestaan ten belope van zijn/haar betaalde
inschrijvingsgeld
(75 euro voor de triatlon en 40 euro voor de zwemloop).

Artikel 6
Artikel 4 Begin en duur van de verzekering
De verzekering wordt van kracht op de dag dat de atleet zijn deelname betaalt op de bankrekening van Triatlon
Brugge vzw en loopt af op 27 juni 2019 om 17.15u. Na die periode kan men zijn inschrijvingsgeld niet meer
terugvorderen.

Artikel 5 Hoe annuleren.
Annuleren kan enkel door een mail te sturen naar annulatie@triatlonbrugge.be en dat binnen de periode vermeld
in
artikel 4 en nooit later dan 5 dagen vanaf het ogenblik waarop zich een gewaarborgd schadegeval voordoet.
Annulaties die na 27 juni 2019 om 17.15u ons bereiken worden als ongeldige annulaties gezien en kunnen niet in
aanmerking komen voor terugbetaling.kel 7

