
 

 

 

Beste ouder(s), 

 

 

Uw kind heeft een lichamelijk ongeval opgelopen op school of op weg van of naar school. 

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.  

Hierbij vindt u enkele richtlijnen bij een aangifte van een schoolongeval.  

 

• Aangifte 

U krijgt hierbij een aangifteformulier. De achterzijde van dit formulier dient ingevuld te 

worden door de behandelende geneesheer (huisarts of specialist). Dit formulier dient u 

binnen de 48 u. te bezorgen aan het verzekeringskantoor Jan Hespel, Oude 

Bruggestraat 6, 8750 Wingene. U kan dit afgeven of in de brievenbus deponeren. 

 

• Opvolging 

Verzamel alle ereloonnota’s van dokters, tandartsen en andere (bvb. kinesisten, …), 

ziekenhuiskosten en bezorg die eerst aan uw ziekenfonds. Zij geven u een 

berekeningsblad mee. 

Voor alle medische kosten waarvoor geen terugbetaling voorzien is bij de mutualiteit, 

vraagt u aparte kostennota’s (bvb. bij de apotheker). 

Dit alles kunt u bezorgen aan het verzekeringskantoor Jan Hespel bvba, Oude 

Bruggestraat 6 – 8750 Wingene. U kan dit afgeven of in de brievenbus deponeren. 

 

• Uitbetaling 

Vermeld op de voorzijde van het aangifteformulier uw bankrekeningnummer en 

telefoonnummer.  De betaling zal hierdoor nog sneller verlopen. 

 

Hebt U nog vragen in verband met de afhandeling van het schoolongeval, 

dan kunt u steeds terecht bij 

 

KBC Verzekeringskantoor Jan HESPEL bvba 

Oude Bruggestraat 6 (rechtover CM) 

8750 Wingene 

Tel 051/61.25.45 

Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u15 

of op telefonische afspraak. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Stijn Verkinderen 

Directeur 

 
Beernemsteenweg 117 - 8750 Wingene  Rozendalestraat 125 – 8750 Wingene  Balgerhoekstraat  80 – 8750 Wingene 

www.wildenburgwingene.be   www.sintelooiwingene.be   www.sintjanwingene.be 

T. 051/ 65.75.57  Mail:  wildenburg.wingene@3span.be 

 

 

Aangifte van een schoolongeval 



Schadeaangifte I ichamel ij k ongeval
(behalve voor arbeidsongeval len)

betreft polis nummer

verzekeringskantoor

naam en adres (of slempel)

JAN HESPEL BVBA

I(BC

nummer

¡1252Q7t t i :

telefoon

051/61.25.45

3 7 4 0 0 t- l_ 5

verzekeringnemer

naam (voor instelling: benaming) en adres

VRIJ KATHOLIEK BASISONDERWIJS WINGENE VZW

NIEUWSTRAAT 16 (p/a Wildenburg

8750 WINGENE

11 OUDE BRUGGESTRAAT 6 dossiernummer

B75O WINGENE

slachtoffer
naam, voornaam geboortedatum

straat en nummer

Brc
verwantschap met verzekeringnemer
! verzekerde D samenwonende partner

n ouder ! kleinkind
¡ anderfamilielid tr derde

postnummer

i.......i.......i.......i.......:

deelgemeente fusiegemeente

betaling via rekening

op naam van

tr kind
aansluitin g ziekenfonds voor
! grote risico's ! alle risico's tr dageliikse vergoeding
beroep

Enkel voor onderwijsinstellingen, jeu gd- en sportverenig ¡ngen:
Kan de leiding eventueel àansprakelijk gesteld worden? [ neen fl ja (Zo ja, vul een formulier "aang¡fte van derdenu in.)

Enkel voor jeugd- en sportverenigingen:
Gebeurde het ongeval op de weg van of naar de activiteit? fÌ neen [J ja
naam vereniging lidnummer slachtoffer

Enkel voor bed rijfs-, landbouw- en nijverheidspollssen.'
! Het slachtoffer is een onbezoldigd, inwonend fam¡liel¡d.

Zo ja ! Het slachtoffer oefent een beroep uit. ! Het slachtoffer geniet een vervangingsinkomen.

! Het slachtoffer werkt voltiids in de huishouding.
D Het slachtoffer is een onbezoldigd tijdelijk helper.

Enkelvoor gezinspolis privé-leven en woningpolls.'aard van het ongeval

! verkeersongeval ! sportongeval tr anderongeval

Enkel voor verkeersongevallen: hoedanigheid van het slachtoffer
! bestuurdervanhetverzekerdevoertuig I zwakkeweggebruiker¡ndezinvanartikel 29bis ! bestuurdermotorfiets

I bestuurder van een gelijkaardig voertuig ! andere zwakke weggebruiker tr bestuurder brom'of snorfiets

ongeval
datumplaats dag

proces-verbaal PV-nummer daium opgemaakt door

! ja D neen

nauwkeurige omschrijving van oorzaak en omstandigheden:

uur

Enkel intevulleningevalvaneenverkeersongeval.'Droeghetslachtoffer - veiligheidsgordels? ! ja ! neen

- helm? ! ja [1 neen

I aansprakelijkheid
eventueel aansprakelijke derde - naam en adres verzekerin gsmaatschappij

nummer van de betrokken polis burgelrechtelijke aanspr.

À
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z
N
N
@o

Opgemaakt op

I deschadeaangever de tussenpersoon

Aangezien KBC Verzeker¡ngen, samen met andere verzekeraars, fraude en misbruik van verzskeringen wil tegengaan, kunnen wij voor dat dosl gegovêns opslaan in eên KBt -

databank en meedelen aan Datassur E.S,V. U wordt daarvan op de hoogte gêbrachl en hebt de mogelijkheid om bij Datassur, de Meotsplantsoon 29, 1000 Brusssl, inzags of

rechtzetting van de meegedeelde gegevens te vrâgên.

en evenluele fouten laten verbeteren.



Geneeskund i g getu igsch rift

slachtofferdokter
naam en adres (of stempel) naam

datum ongeval

1. Aardvandeverwondingen

2. Hadhetslachtofferal letselsof z¡ektendiehetgeval verergerdhebben? tr ia E neen

Sedert wanneer?

3. Wanneer heeft men voor de eerste maal de hulp van de dokter ingeroepen? datum

4. Het slachtoffer is:

n gedeeltelijk arbeidsongeschikt

! in staat zijn gewoon werk voort te zetten.

5. Waar zal het slachtoffer voortaan verzorgd worden?

Belangriik:Toestemmingvoorfysiotherapeutische behandeling dientaan hetziekenfonds aangevraagd teworden,metvermeld¡ng van a) aard
van de prcstat¡es,b) aantal zittingen,c) lokalisatie,d) vermoedelijke duur en e) medische redenen van de behandeting.
Als het slachtoÍfer geen aanspraak kan maken op tegemoetkom¡ng van het z¡ekenfonds, dient deze aanvraag aan KBC Verzekeringen te
worden gedaan.

6. Zijnerergegevolgentevrezenvoordetoekomst? tr ja ! neen

Waarin zouden deze bestaan? (bv. overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid, enz.)

Opgemaakt op

q dedokter,(handtekening)
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