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Medische kosten
Uiteraard moeten je rekeningen van medische zorg en behandeling worden betaald. Dit
verzeker je met een ziektekostenverzekering, ziekenfonds of 'particulier'.
Ziektekostenverzekeringen in Nederland moeten alle medische kosten die binnen de polis
vallen vergoeden, dus het maakt niet uit hoe het zo gekomen is dat je ziek of gewond bent
geraakt. Een ziektekostenverzekering kan dus ook nooit kosten als gevolg van een
vliegongeluk uitsluiten.
Medische kosten in het buitenland
In de polissen van de meeste ziektekostenverzekeraars staan voor de dekking in het buitenland
beperkingen. Lang niet alle ziektekosten in het buitenland zijn gedekt door een
ziektekostenverzekering. Dit kan worden opgevangen door middel van een goede
reisverzekering. Let daarbij op dat deze geen uitsluiting heeft voor de kosten welke zijn
veroorzaakt tijdens het zeilvliegen.
Kosten van reddingsacties
De kosten voor reddingsacties kunnen erg hoog zijn wanneer je bijvoorbeeld in een
berggebied een ongeluk krijgt en moet worden vervoerd per helikopter. Sommige
ziektekostenverzekeringen vergoeden deze kosten maar dit is niet standaard het geval. Kijk
hiervoor de voorwaarden van je ziektekostenverzekering goed na.
Om zeker te zijn kan je het beste een reisverzekering afsluiten die het risico van luchtsporten
dekt. Op een dergelijke reisverzekering zijn reddingskosten namelijk vrijwel altijd verzekerd.
Repatriëringskosten
De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden repatriëring, dat is het terugbrengen van een
gewonde of zieke vanuit een ander land naar Nederland. Vaak is de vergoeding wel beperkt in
hoogte en tot repatriëring uit een aantal specifiek genoemde landen. Als je de kosten van
repatriëring volledige wilt dekken, kan je het beste een reisverzekering afsluiten die het risico
van luchtsporten dekt. Een goede reisverzekering dekt deze kosten vrijwel altijd.
Invaliditeit en overlijden
Wanneer je invalide raakt als gevolg van een ongeval zijn er naast de medische kosten ook
vaak nog andere kosten welke niet door een ziektekostenverzekering worden vergoed. Denk
daarbij alleen al aan inkomensverlies. Om je hiervoor te verzekeren kan je een
ongevallenverzekering afsluiten.

Het verzekerde bedrag op een ongevallenverzekering is meestal een bedrag bij overlijden en
een verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit. Het volledige verzekerde bedrag bij blijvende
invaliditeit wordt meestal uitgekeerd bij meer dan 80% invaliditeit. In de polisvoorwaarden
staat meestal een lijst met percentages van het verzekerde bedrag dat men krijgt uitgekeerd bij
het uitvallen van de desbetreffende lichaamsfunctie.
Let op bij het afsluiten van een dergelijke verzekering dat deze de risico’s van zeilvliegen niet
uitsluit.
Hypotheek
Veel mensen met een eigen huis hebben ook een overlijdensrisicoverzekering welke is
gekoppeld aan de hypotheek. Kijk deze na op uitsluiting van overlijden als gevolg van een
ongeluk tijdens het uitoefenen van een (zeil)vliegsport. In dat geval keert de verzekering niets
uit. Neem dan direct kontakt op met diegene waarbij je de verzekering hebt geregeld.
Schade en diefstal van de zeilvlieger en uitrusting
Het is verstandig hiervoor een aparte verzekering af te sluiten. Dit is mogelijk in de vorm van
een kostbaarheden verzekering.
Aansprakelijkheid
Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor materiële of letselschade die je aan een ander
toebrengt. Met een delta kan je behoorlijke schade aanrichten, die je zelf wellicht onmogelijk
kan dragen. Daarom moet je naast je normale WA-verzekering, die in principe elk
Nederlander zou moeten hebben, apart verzekerd zijn voor aansprakelijkheid als piloot. Je
kunt dit zelf regelen maar de KNVvL heeft voor de leden van de afdeling zeil- en
schermvliegen een WA-verzekering afgesloten.
KNVvL WA-verzekering
Hiermee ben je verzekerd wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor de schade welke je aan
derden hebt berokkend, tijdens het zeil- of schermvliegen (of bij een onfortuinlijke
landingspoging).
Maar...
1. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de schade. Het feit dat de KNVvL bij wijze
van service een WA verzekering heeft afgesloten, betekend niet dat de KNVvL daardoor
verantwoordelijk wordt voor de veroorzaakte schade..
2. Deze verzekering kent een eigen risico van EUR 250,-- per gebeurtenis en komt voor
rekening van degene die aanspraak maakt op de verzekering.
3. Schade aan je eigen vlieger wordt niet gedekt door deze verzekering. Daarvoor zijn er
andere (kostbaarheden) verzekeringen. Het is ook geen reis- of ongevallen verzekering en
dekt de kosten niet van evacuatie en repatriëring. Ook hiervoor dien je je elders te
verzekeren.
4. Je kan alleen aanspraak maken op deze verzekering wanneer je volgens de regels van de
KNVvL hebt gevlogen.
5. Deze verzekering geldt in alle gangbare “zeilvlieglanden” met uitzondering onderstaande
landen.
Dekkingsgebied van de WA-verzekering:
Wereldwijd, met uitzondering van:
a) Verenigde Staten van Amerika / Canada,
b) Algerije, Angola, Burundi, Kongo, Democratische Republiek Kongo, Eritrea, Ethiopië,
Guinee Bissau, Liberia, Libië, Rwanda, Sierra Leone, Somalië, Soedan.
c) Colombia, Equador, Peru.

d)
e)
f)
g)

Afghanistan, Azerbeidjaan, Checheno / lngushskaya,
Sri Lanka. Pakistan, Sumatra (Indonesië), Oost Timor.
Iran, Irak, Libanon, Palestina, Syrië.
Albanië, Bosnië, Macedonië, Montenegro, Servië.

Aansprakelijkheid in het buitenland
In sommige landen kan worden verlangd dat je kunt aantonen dat je voor WA bent verzekerd.
Gebruik hiervoor het verzekeringsbewijs van de KNVvL wat je samen met je
lidmaatschapskaart ieder jaar krijgt toegezonden.
Aansprakelijkheidsverzekering van Buitenlandse leden.
Ook leden van de KNVvL, afdeling zeilvliegen, die in het buitenland wonen, kunnen
aanspraak maken op boven genoemde WA-verzekering.

