
VZW Lijnwerk      secretariaat vzw Lijnwerk 
       Danielle Van Camp - Motstraat 20 – 2800 Mechelen –  tel 015 40 88 94 -  fax 070 21 78 69  

 

 Aanvraagformulier voor verzekering 
 persoonlijke ongevallen privaat leven en/of  

burgerlijke aansprakelijkheid familiale verzekering 
 
Personeelsleden met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een contract van bepaalde duur 
van minstens één jaar. 
 

Gegevens werknemer (invullen in drukletters a.u.b.) 

 
Naam en voornaam:                                                                                                                                                 Geslacht:                

Straat en nr.: _____________________________________________________________________________________________________  

Postcode:                                               Woonplaats: ______________________________________________________________               

Personeelsnummer:                               Rijksregisternummer: _____________________________________________________            

Geboortedatum:  ____________________   Datum indiensttreding: ____________________________________________________      

Telefoonnummer:  ___________________   Bankrekeningnummer: ____________________________________________________        

Persoonlijke ongevallen privaat leven (Polisnr: 45102991 – Ethias) 
Duid de kapitalen blijvende ongeschiktheid en overlijden aan die je wenst te onderschrijven.  
De vermelde premies zijn jaarpremies. 
 
1. Voor jezelf  

 
Blijvende ongeschiktheid     Overlijden     

a) €   56.000 gratis via De Lijn   a) €   56.000  (premie €   5,50)   
b) € 112.000  (premie €   7,50)   b) € 112.000  (premie € 11,50)  
c) € 168.000  (premie € 15,00)   c) € 168.000  (premie € 17,00) 

 

Medische kosten: gratis voor elke personeelslid (dekt alleen medische kosten verbonden aan een ongeval) 

 

2. Voor je partner * 
 
Blijvende ongeschiktheid     Overlijden     
a) €   56.000  (premie € 11,50)   a) €   56.000  (premie €   8,50)   
b) € 112.000  (premie € 22,50)   b) € 112.000  (premie € 17,00)  
c) € 168.000  (premie € 34,00)   c) € 168.000  (premie € 25,50) 

 

Optie: Medische kosten: (alleen mogelijk als blijvende ongeschiktheid en/of overlijden werd aangeduid) 
 
€ 2.800    (premie €  3,00) 
 

3. Voor je kinderen * 
 
Blijvende ongeschiktheid         
a) €  14.000  (premie €   3,00)       
b) €  28.000  (premie €   5,50)      
c) €  56.000  (premie € 11,00) 
 

Optie: Medische kosten: (alleen mogelijk als blijvende ongeschiktheid en/of overlijden werd aangeduid) 
 
€ 2.800    (premie €  3,00) 
 

   
* Partner en kinderen kunnen alleen verzekerd worden als ze op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd als 
het personeelslid. In geval van echtscheiding kunnen kinderen wel nog verzekerd blijven  als ze bij de  
ex-partner wonen en er nog een financiële band is (alimentatie of co-ouderschap). 
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Belangrijk 
 
Als je in één van de voorgaande rubrieken je partner of kinderen hebt opgegeven, vul dan hier 

onder hun gegevens in (in drukletters aub). 
 
PARTNER 

Naam Voornaam Geboortedatum Geslacht 

    

 
KINDEREN 

Naam Voornaam Geboortedatum Geslacht 

    

    

    

    

    

    

 
 

Burgerlijke aansprakelijkheid familiale (Polisnr: 45103022 – Ethias) 
 
De jaarpremie voor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid familiale (gezinspolis) bedraagt € 36,00.  
Kruis het gewenste vakje aan: 
 
 ja      neen 
 
 

Ondergetekende wenst de hierboven aangekruiste verzekeringen te onderschrijven 
volgens de voorwaarden en premies opgenomen in de polissen. 
 
_______________________________________ (plaats)____________________________(datum) 
 

 
Stempel van maatschappelijke  

dienst van je entiteit 
 
 
 
 
 
 

Handtekening       
 
 

Belangrijk: 
 
Bij wijzigingen in de gezinstoestand vul je binnen de twee maanden een volledig nieuw 

formulier in om de nieuwe gezinsleden aan te sluiten. 

 

De verzekeringen opzeggen voor uzelf en/of een deel van de gezinsleden dient schriftelijk te 

gebeuren vóór het einde van het jaar.  

 
Aanvraagformulieren en inlichtingen kan je krijgen bij de maatschappelijke dienst van je entiteit  
of bij het secretariaat van vzw Lijnwerk. 
 

Bezorg het ingevuld formulier aan de maatschappelijke dienst van je entiteit of aan het secretariaat  

van vzw Lijnwerk, Motstraat 20, 2800 Mechelen.  

 

 

 




