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Inleiding 

Een ongeval of kwetsuur oplopen tijdens de tennis is zeer vervelend. Niet enkel de kwetsuur en eventuele revalidatie is 

niet te onderschatten maar ook de kosten kunnen soms tegenvallen. Echter, vanuit de tennisfederatie is elke speler 

verzekerd tegen dergelijke situaties (via Ethias) waardoor we een groot deel, soms alles, kunnen terugkrijgen.  

Meer informatie welke de verzekering juist dekt kan je terugvinden via deze link : 

https://www.tennisvlaanderen.be/verzekering-sportongevallen   

Om gebruik te kunnen maken en het goede verloop van het proces moeten enkele stappen gevolgd worden. 

Dit document heeft als doelstelling jullie te begeleiden zodat in vervelende momenten jullie het leven wat makkelijker 

gemaakt wordt. 

Contactpersoon voor verzekeringen bij TC Nobel (SPOC in het document) : Bart T’Kint 

Procedure en stappen te ondernemen 

Je hebt een ongeval of kwetsuur, wat moet er gebeuren? 

 

Stap 1: Gegevens doorgeven aan de SPOC. Volgende gegevens moeten worden doorgegeven:   

• Naam 

• adresgegevens 

• geboortedatum 

• bankrekeningnummer 

• beschrijving ongeval 

• aard van het letsel 

• datum ongeval 

• tel/gsmnummer 

• e-mailadres  

• medisch attest ! : het is belangrijk  zo snel mogelijk een medisch attest door de huisarts/specialist te laten 

invullen en ondertekenen. Zonder dit attest zal er weinig gebeuren! Dit document wordt beschikbaar gesteld 

bij TC Nobel en zal in het clubhuis voorradig zijn. Daarnaast kan dit ook verkregen worden bij de SPOC. 

 

 

 

https://www.tennisvlaanderen.be/verzekering-sportongevallen


 
 
 

Stap 2 : De SPOC zal een registratie uitvoeren bij Ethias van het ongeval. Jullie worden op de hoogte gehouden 

indien alles in orde. 

 

Stap 3 : Verzamelen van medische kosten. Deze mogen, liefst via een duidelijk overzicht, ook doorgestuurd worden 

naar de SPOC. 

 

Stap 4 : Vanaf dit in orde is zal Ethias het dossier overnemen en contact opnemen met jullie voor de verdere 

afhandeling en betaling. 

 

Indien er nog onduidelijkheden zijn of bij vragen kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor de 

verzekeringen. 

 

Coördinaten SPOC Verzekeringen bij TC Nobel 
• Naam : Bart T’Kint 

• GSM : 0497/46.23.64 

• e-mail : info@tkintbart.be 
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