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De speler verklaart, bij de goedkeuring van dit formulier, transfervrij te zijn en dus bijgevolg geen licentie meer te 
hebben bij een andere rugbyclub, volgens alle internationale en nationale reglementen van de betrokken instanties.  

 
VERANTWOORDELIJKHEID 
 
De speler verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de Vlaamse Rugbybond en van de Belgische 
Rugbybond en verklaart noch V.R.B. noch de F.B.R.B. verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende 
verklaart tevens, op zijn woord van eer, niets te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de V.R.B., aan de 
F.B.R.B., aan één van hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen. 
 
VERPLICHTINGEN 
 
1/ Zich te verzekeren : de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/07/2001 van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, verplichten elke speler zicht te verzekeren langs 
een polis afgesloten door de Vlaamse Rugbybond vzw. 
De speler verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Ethias waarbij de Vlaamse Rugbybond 
volgend polisnummers heeft: 45.038.198. 
Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en voldoet aan de minimale voorwaarden 
vastgelegd door de Vlaamse regering in het Sportdecreet van 13/07/2001 betreffende de verzekeringspolissen van de 
landelijke georganiseerde sportverenigingen. Ondergetekende verklaart tevens door zijn club in kennis gebracht te zijn 
van de voorwaarden en de modaliteiten van deze polis. 
 
2/ 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan: info hierover wordt door de club verstrekt of zie medisch 
attest. 
 
3/ Volgend document te bezorgen: origineel medisch attest (vlgns de richtlijnen van de medisch commissie VRB vzw) 
en goedkeuring van deze tekst via de database. 
 
4/ Elke verandering door te geven aan de VRB 
 

 
De speler of één van de ouders verklaart op zijn woord van eer dat alle verstrekte inlichtingen juist en waarachtig zijn.  

 
Naam vader :     Naam moeder : 
 
 
Te :       op : 
 
Handtekening van de speler : 
 
 

 
 


