
 

  

Regionale Vergunningen VMBB - Snelheid 2019 

 
Van Zon Sprint Series 

Voorjaarstraining & wedstrijden te Zolder + verzekering voor circuitrijden in België voor 
het jaar 2019 
 

Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar); vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
 

Kost vergunning: 115 € 
 

 
Short Endurance - Nationaal 

Voorjaarstraining & wedstrijden te Zolder + verzekering voor circuitrijden in België voor 
het jaar 2019 
 

Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar); vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
 

Kost vergunning: 115 € 
 

 
Short Endurance - Europees 

Voorjaarstraining & wedstrijden te Zolder + verzekering circuitrijden in Europa voor het 
jaar 2019 
 

Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar) ; vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
- Medische kosten in het buitenland: 14.000,00 € 
- Repatriëring: 7.500,00 € 
 

Kost vergunning: 210 € 
 
 

Endurance 4 Fun 
Voorjaarstraining & wedstrijden te Zolder, Zandvoort & Croix en Ternois + verzekering 
circuitrijden in Europa voor het jaar 2019 
 

Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar) ; vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
- Medische kosten in het buitenland: 14.000,00 € 
- Repatriëring: 7.500,00 € 
 

Kost vergunning: 210 € 
 
 



 

  

Regionale Vergunningen VMBB - Snelheid 2019 

 

Van Zon Sprint Series + Short Endurance - Nationaal 
- Wedstrijden “Van Zon Sprint Series” 
- Wedstrijden “Short Endurance” 
- Verzekering circuitrijden in België voor het jaar 2019 

  
Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar); vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
 

Kost vergunning: 145 € 
 

Van Zon Sprint Series + Short Endurance - Europees 

- Wedstrijden “Van Zon Sprint Series” 
- Wedstrijden “Short Endurance” 
- Verzekering circuitrijden in Europa voor het jaar 2019 

  
Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar) ; vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
- Medische kosten in het buitenland: 14.000,00 € 
- Repatriëring: 7.500,00 € 
  
Kost vergunning: 240 € 

 

Short Endurance – Europees + Endurance 4 Fun 

- Wedstrijden “Short Endurance” 
- Wedstrijden “Endurance 4 Fun” 
- Verzekering circuitrijden in Europa voor het jaar 2019 

  
Verzekering dekt: 
- Overlijden: 8.500,00 € 
- Blijvende invaliditeit (van toepassing is de 35.000,00 € officiële Belg. schaal van 
 invaliditeiten, betaalbaar uiterlijk tot twee jaar na het ongeval) 
- Medische kosten na ongeval verschil tussen RIZIV-tarief en tegemoetkoming 
- Ziekenfonds (max. 2 jaar) ; vrijstelling: 25,00 € per schadegeval) 
- Medische kosten in het buitenland: 14.000,00 € 
- Repatriëring: 7.500,00 € 
  
Kost vergunning: 260 € 

 

Gecombineerde vergunningen 


