
Basisverzekering op KNMV-licenties 
 
Onderstaand tref je het overzicht aan van de standaard verzekerde bedragen waarvoor je met jouw 
licentie verzekerd bent in 2018. Het is mogelijk deze bedragen te verhogen door aanvullende 
verzekeringen af te sluiten. Kijk hiervoor op www.knmv.krollerboom.nl. 
 
Onderstaande verzekering is geldig bij deelname aan wedstrijden en de daarbij behorende 
trainingen in Nederland (incidenteel in België , Duitsland en Frankrijk) die vallen onder regelgeving 
van de KNMV, bij de KNMV aangesloten vereniging dan wel een met de KNMV samenwerkende 
bond/vereniging. Evenals tijdens vrije trainingen georganiseerd door een bij de KNMV aangesloten 
vereniging op een door de KNMV goedgekeurd en daarvoor bestemd terrein binnen Nederland. 
 

Bij KNMV, FIM en FIM Europe wedstrijden, niet tellend voor het EK of WK kampioenschap 

Soort licentie WA* Overlijden 100% 
invaliditeit 

Medische 
kosten incl. 
vervoer en 
repatriëring 

Vervoer 
stoffelijk 
overschot 

 
Bij wedstrijden waaraan met betreffende licentie 

mag worden deelgenomen  

Dagpas € 1.250.000,- 
€ 10.000,- 
(facultatief) 

€ 35.000,- 
(facultatief)   

Basis Sportlicentie € 1.250.000,- € 10.000,- € 35.000,- 
  

Nationaal € 1.250.000,- € 10.000,- € 35.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

Euro € 1.250.000,- € 10.000,- € 50.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

Internationaal € 1.250.000,- € 10.000,- € 50.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

EK en WK € 1.250.000,- € 10.000,- € 50.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

Bij FIM en FIM Europe wedstrijden tellend voor het EK of WK kampioenschap 

Soort licentie WA* Overlijden 100% 
invaliditeit 

Medische 
kosten incl. 
vervoer en 
repatriëring 

Vervoer 
stoffelijk 
overschot 

 
Bij wedstrijden waaraan met betreffende licentie 

mag worden deelgenomen  

EK € 1.250.000,- CHF. 50.000,- CHF. 100.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

WK € 1.250.000,- CHF. 50.000,- CHF. 100.000,- CHF. 25.000,- CHF. 10.000,- 

 
* Op de aansprakelijkheidsverzekering is een eigen risico van € 1.000,- voor zaakschade en € 5.000,-
voor letselschade van toepassing. De KNMV behoudt zich het recht voor om het eigen risico of een 
deel ervan door te belasten aan de onder de polis vallende verzekerden. 
 
Dagpas en Basis Sportlicentiehouders met de niet-Nederlandse nationaliteit en/of niet in Nederland 
wonend zijn alleen verzekerd voor aansprakelijkheid. Zij zijn NIET verzekerd voor ongevallen. 
 
 
Een sporter dient rekeningen voor medische zorg in het binnen- en/of buitenland eerst naar de 
eigen zorgverzekeraar te sturen. Wanneer deze niet of slechts gedeeltelijk de kosten vergoedt, 
dan dient u hiervan een verklaring te vragen. Vervolgens kunnen deze niet vergoede kosten bij 
de KNMV-verzekering ingediend worden. Deze zal beoordelen of de geclaimde kosten vergoed 
zullen worden. 
Het wettelijk eigen risico op uw zorgverzekering blijft uiteraard voor uw eigen rekening. 


