
KNMV Basis Sportlicentie  

Wat is een KNMV Basis Sportlicentie?  

 

De KNMV Basis Sportlicentie is een licentie waarmee je, tegen een zeer voordelig tarief,  

voor de duur van een kalenderjaar mag deelnemen aan vrije trainingen, club-  en/of  

districtswedstrijden onder regelgeving van de KNMV. Bij de KNMV Basis Sportlicentie zit  

standaard een persoonlijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, zo kun je dus  

op een verantwoorde manier je sport beoefenen.  

 

Hoe schaf ik een KNMV Basis Sportlicentie aan?  

De KNMV Basis Sportlicentie kun je digitaal aanvragen. Klik hier. 

 

Wat kost een KNMV Basis Sportlicentie?  

De prijs van een KNMV Basis Sportlicentie 2018 is € 60,00.  

 

KNMV Basis Sportlicentie of nationale licentie?  

Met een KNMV Basis Sportlicentie mag je deelnemen aan vrije trainingen, club- en/of  

districtswedstrijden, die plaatsvinden onder regelgeving van de KNMV.  

Met een KNMV Startlicentie mag je deelnemen aan de nationale competitie. Een Startlicentie is 

inclusief een KNMV Basis Sportlicentie, maar met een Startlicentie mag je niet deelnemen aan de 

zogenaamde DMX (= districtscompetitie) wedstrijden.  

 

Is mijn KNMV Basis Sportlicentie ook geldig in het buitenland?  

Nee, een KNMV Basis Sportlicentie is uitsluitend geldig in Nederland. Indien je gaat rijden in het 

buitenland, ben je niet meer verzekerd via de KNMV Basis Sportlicentie.  Voor vrije trainingen in het 

buitenland, kun je je via de KNMV aanvullend verzekeringen voor persoonlijke ongevallen. Dit is de 

aanvullende dekking 3.  Je dient hiervoor de Nederlandse nationaliteit te hebben en/ of 

Nederlands ingezetene te zijn. Kijk voor meer informatie op onze site, http://knmv.krollerboom.nl 

of neem contact op met Kröller Boom via 033-750 5000. Een aansprakelijkheidsverzekering in het 

buitenland bij vrije trainingen dien je via de club waar je gaat trainen te regelen, dit kan niet vanuit 

Nederland.  

 

Vanaf welke leeftijd mag ik een KNMV Basis Sportlicentie aanschaffen?  

De minimum leeftijd van de aanvrager dient vijf jaar te zijn. Voor minibikes geldt een  

Minimum leeftijd van zes jaar.  

 

Ik woon in het buitenland maar wil graag een KNMV Basis Sportlicentie. Kan dat?  

Ja, dat kan. Er is wel een beperking. Voor niet-Nederlands ingezetenen is de PO-dekking  

(Persoonlijke Ongevallen) van de KNMV Basis Sportlicentie niet van toepassing. In dit geval is 

uitsluitend de aansprakelijkheidsdekking van toepassing. 

 

https://mijn.knmv.nl/Default.aspx?pid=1130

