Sparta Rugby
Audaces fortuna iuvat

Capelle aan den IJssel, 18 september 2012.
Geachte leden,
Het Sparta Rugby bestuur krijgt met enige regelmaat vragen over gemaakte kosten na een blessure
behandeling. Misschien kunnen wij met het volgende antwoord geven op diverse vragen:

Basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De
basisverzekering is voor iedereen gelijk en dekt de kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of
apotheek. De Rijksoverheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering. Mensen kunnen zich
aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. De vergoedingen en de premie
verschillen per verzekeraar.

Aanvullende verzekering
Niet alle zorg wordt gedekt door het basispakket van de zorgverzekering. Daarom is het verstandig
voor rugby spelers om een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld fysiotherapie of
tandartshulp voor mensen boven de 18 jaar.

Aanvullende verzekering van de Nederlandse Rugby bond
( Secundaire verzekering NRB)
De NRB heeft een aanvullende verzekering afgesloten voor alle spelers, medewerkers, bestuursleden
en vrijwilligers. De collectieve ongevallenverzekering is secundair; dit betekent nadrukkelijk dat
schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die
andere verzekering moet worden geclaimd. Er zijn een aantal bepalingen en enkele belangrijke
uitsluitingen. Lees deze aandachtig door op de site van de NRB. Het is belangrijk om te weten dat er
een maximum aan het uit te keren bedrag is in geval van geneeskundige kosten.

Samenvatting
Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ziektekostenverzekering. Sparta Rugby is niet
aansprakelijk voor enige direct en/of indirecte schade die de sport met zich mee kan brengen. Sparta
Rugby zal wel alles in het werk stelllen om een veilige sportomgeving voor de spelers, vrijwilligers en
bestuurders te creëren. Sparta Rugby adviseert de spelers ook aan om scheenbeschermers,
gebitsbeschermers, schouderpads en andere beschermende kledingstukken te gebruiken mits deze
overeen komen met de IRB reglementen.
In het geval van een blessure tijdens een wedstrijd is het raadzaam dit altijd op het wedstrijdformulier te vermelden.
Bronnen: www.rijksoverheid.nl , www.rugby.nl en www.irblaws.com
www.rugbyclubsparta.nl
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