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INLICHTINGEN
OMTRENT
HET SLAEHTOFFEB
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Clublid sedert i ,
U was op het ogenbfik van het ongeval :

Nr.federalelidkaart
i, , beoeÍenaar i,,'i officieel
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;i toeschouwer i'".jandere: ....

scheidsrechter

Re keningnum m er i l i ,' i .j -

INLICHTINGEN
OMTRENTHET ONGEVAL

Plaatsvan het ongeval
Beschrijvingvan het ongeval (oorzaken,omstandigheden,
gevotgen)
Schets (bijte voegenindien heteen verkeersongevat
betreft)
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Tijdenswelkesoortactiviteitvondhetongevalplaats?
il-l Training
l-j Otticieecompetitiewedstrijd
/ kamp
i I Vriendenwedstrijd
/ kamp : : AÍzonderlijk
onderschreven
dekking,,Tijdelijke
Risico's,,i,*jRndere, .. ..-. ..... .........
, Tijdensdeelnameaan een clubactiviteit
: Tijdensdeefnameaan een activiteitbuitenclubverband

; I Op wegnaarof vande clubactiviteit
Gebruikte
vervoermiddel
...

GETUIGENISSEN
Naamen adresvande getuigenvan hetongevar:
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Bij ongevallenoverkomentijdenseen clubwedstrijd/kamp
:

GEGEVENS
METBETREKKING
TOT DE AANSPRAKELIJKHEID
ls hetongevaltewijtenaan een Íoutvan eenandereverzekerde't
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Werder eenvaststelling
gedaandooreenverbaliserende
autoriteitz

ja
i_...)

ll

neen

VERKLARING
MEDISCHEGEGEVENS
Gelievehiernavolgende
rubriekin te vullenof eenkleeÍbrieÍje
van uw ziekenfonds
aante brengen,
volgendeverklaring
inzakede medischegegevenste onderiekenen.

|n schr ijv ings nUmme ri ' .,

"Methetoog op eenvlot beheervan het schadedossier,
en enketdaartoe,
g*í ik, het slachtoífervanonderhavig
gngey!, hierbii miin biizonderetoestemmingwat betreftde venverkingvín medischegegevensdie op
betrekking
hebben."(artikel
7 vandewetvan 08.12.1992
tot bescherml-ng
^ii'
vandepersoo-nlij-ke
levenssÍeór)
Gedaante

HANDTEKEN
ING CLUBVERANTWOORDELIJKE

Op datumvan
HANDTEKENING
SLACHTOFFER
hetwelkbovendienuitdrukkelí
met bovenvermeIde toe sternmin-gsverklaring

wij beheren
uwdossier
voorrekening
vandemaatschappij
: N.V.NATIoNALE
sulssEVERZEKERINGEN
(0124)

in te vullen door de geneesheer

GENEESKUNDIG
GETUIGSCHRIFT

3) Datum
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4) Datum
enuurwaarop
Udegekwetste
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5) Welkeis de aardder opgelopen
letselsen welkelichaamsdelen
werdengetroffen?
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6)
7) ls hetslachtoÍfer
geheeloÍ gedeeltelijk
onbekwaamzijnnormaleactiviteiten
uitte oeÍenen?

8) AchtU tussenkomst
vaneenspecialist
of radioloog
noodzakelijk
?

9) Zal het ongevaleen blijvendeinvaliditeit
voorgevolghebbenoÍ mageenvolledigherstelverwachtworden?

ANTECEDENTEN

:

10)Was het slachtofÍer
vóórhetongevalverminktof aangetastdoorgebrekof ziete?

11)Blijktuit de anamnesedat hetslachtoffer
in hetverledenreedseenongevalheeftgehadoÍ klachtendie al dan niet
aanleidinghebbengegeventot behandeling
van soortgelijke
letselsalsdezethansdoorU vastgesteld
?

Opgemaaktte
Op datumvan

Handtekeningen stempelvande geneesheer

