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EN / OF UW FEDERATIE

VLAAMSE SQUASH FEDERATIE
Squosh Club ïffinbledon 14063

INLICHTINGEN OMTRENT HET SLAEHTOFFEB

Geboortedatu* l-i l; / 
*:

Clublid sedert i ,

U was op het ogenbfik van het ongeval : i, ,
; i

Rekeningnummeri l i , ' i . j -

, Tijdens deelname aan een clubactiviteit

: Tijdens deefname aan een activiteit buiten clubverband

Nr. federale lidkaart

beoeÍenaar i,, ' i  off icieel i i  scheidsrechter
toeschouwer i'".j andere : ....

; I Op weg naar of van de clubactiviteit
Gebruikte vervoermiddel ...

INLICHTINGEN OMTRENT HET ONGEVAL

Plaats van het ongeval

Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden, gevotgen)
Schets (bijte voegen indien het een verkeersongevat betreft)

c":i;";; ,;.:;.:,1. à; i;i;^;";iiii; i;;i;;i;;;iw;;:;s;í;;ài;;i;;;i;i;;;;;i;iï; i;ï;; i;;;il", ;;;;;;; s;;;;;;;.
Tijdens welke soort activiteit vond het ongeval plaats ? il-l Training l-j Otticiee competitiewedstrijd / kamp
i I Vriendenwedstrijd / kamp : : AÍzonderlijk onderschreven dekking ,,Tijdelijke Risico's,, i,*j Rndere , .. ..-. ..... .........



GETUIGENISSEN

Naam en adres van de getuigen van het ongevar :

Bij ongevallen overkomen tijdens een clubwedstrijd/kamp :

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE AANSPRAKELIJKHEID

ls het ongevalte wijten aan een Íout van een andere verzekerde 't i""....".": ja i] neen

Werd er een vaststelling gedaan door een verbaliserende autoriteit z i_...) ja ll neen

VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS

Gelieve hiernavolgende rubriek in te vullen of een kleeÍbrieÍje van uw ziekenfonds aan te brengen,
volgende verklaring inzake de medische gegevens te onderiekenen.

|nschr i jv ingsnUmmeri ' . ,

"Met het oog op een vlot beheer van het schadedossier, en enket daartoe, g*í ik, het slachtoífer van onderhavig
gngey!, hierbii miin biizondere toestemming wat betreft de venverking vín medische gegevens die op 

^iibetrekking hebben." (artikel 7 van de wet van 08.12.1992 tot bescherml-ng van de persoo-nlij-ke levenssÍeór) '

Gedaan te Op datum van

HANDTEKEN ING CLUBVERANTWOORDELIJKE HANDTEKENING SLACHTOFFER
hetwelk bovendien uitdrukkelí

m et b ove nve rm e I d e to e ste rn m i n-g sv e rkl ari ng

wij beheren uw dossier voor rekening van de maatschappij : N.V. NATIoNALE sulssE VERZEKERINGEN (0124)

aaa.a.



in te vullen door de geneesheer

Opgemaakt te

Op datum van

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT

3) Datum van het ongeval i jl:: I i,:Jl" : t l-11-j:-::S
4) Datum en uur waarop U de gekwetste onderzocht i-_j i_j I {":i,"_:} I l^ t ':' 

j | " ", i_}

5) Welke is de aard der opgelopen letsels en welke lichaamsdelen werden getroffen ?

t """ i  t'L ..i p , ..i neen

i 
""i 

ia i--j neen

6)

7) ls het slachtoÍfer geheel oÍ gedeeltelijk onbekwaam zijn normale activiteiten uit te oeÍenen ?

8) Acht U tussenkomst van een specialist of radioloog noodzakelijk ?

9) Zal het ongeval een blijvende invaliditeit voor gevolg hebben oÍ mag een volledig herstel verwacht worden ?

ANTECEDENTEN :

10) Was het slachtofÍer vóór het ongeval verminkt of aangetast door gebrek of ziete ?

11) Blijkt uit de anamnese dat het slachtoffer in het verleden reeds een ongeval heeft gehad oÍ klachten die al dan niet
aanleiding hebben gegeven tot behandeling van soortgelijke letsels als deze thans door U vastgesteld ?

Handtekening en stempel van de geneesheer
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