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BMX reis en zorgverzekering 
 

Tijdens de afdelingsvergadering is er geattendeerd op de financiële risico’s die ouders en 

rijders lopen als zij onverhoopt tijdens een training of wedstrijd in het buitenland, (ernstig) 

geblesseerd raken. 

 

Na een rondje bellen met verschillende verzekeringsmaatschappijen is gebleken dat je 

“normale” reisverzekering geen dekking geeft bij deelname aan BMX wedstrijden voor 

geleden schade als gevolg van een valpartij, schade aan kleding en materiaal, maar ook 

eventuele extra medische kosten.  

 

De zorgverzekering vergoedt meesstal alleen spoedeisende hulp naar Nederlandse 

maatstaven.  

 

Bovendien geeft de reisverzekering geen dekking voor de vervolgschades, zoals, 

bijvoorbeeld de extra verblijf-en/of vliegkosten van de begeleiders (ouders).  

Dit is in het geval bij BMX in wedstrijdverband en deelname aan trainingen.  

BMX wordt gezien als een risicosport. 

 

Voor Europa maar zeker voor Amerika is het noodzakelijk dat je goed verzekerd bent. De 

kosten in Amerika liggen op een veel hoger niveau. Ter illustratie; ambulancekosten zijn hier 

gemiddeld 600 euro, maar in Amerika begint het met 2000 euro en wordt je altijd naar een 

privékliniek gebracht voor behandeling en dan begint de teller pas echt te lopen. Ook voor 

Europa is gebleken dat de reisverzekering niet uitkeert als je meedoet met wedstrijden. In 

Nederland is het geen probleem omdat je zorgverzekering de kosten dekt.  

 

Vorig jaar kon je nog een aanvullende verzekering afsluiten bij de KNWU maar doordat hier 

weinig tot geen gebruik van gemaakt is, is deze uit het verzekeringspakket gehaald.  

Doordat nu gebleken is dat er veel rijders niet op de hoogte zijn of waren van het feit dat de 

gewone reisverzekering niet de juiste dekking geeft is het weer aangekaart bij de KNWU. Het 

is op dit moment niet mogelijk een aanvullende verzekering bij de KNWU af te sluiten. 

 

Via je (basis) licentie heb je een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering 

en een rechtsbijstandsverzekering. De rechtsbijstandverzekering geldt uitsluitend binnen 

Europa. 

 

Je bent dus niet verzekerd via je (basis) licentie voor hetgeen hierboven is gemeld. 

 

Het is dus noodzakelijk, dat een ieder zijn reisverzekering goed nakijkt of je verzekerd bent in 

het buitenland voor BMX in wedstrijdverband alsook deelname aan trainingen.  

 

Neem ook contact met je zorgverzekering op of het huidig zorgpakket voldoende dekt. 

Buitenland zorgdekking tegen kostprijs buitenland 

 

Nogmaals advies: 

1. Controleer de reisverzekering voor BMX deelname aan wedstrijden 

2. Controleer de reisverzekering op vervolgschade 

3. Controleer de zorgverzekering op buitenlanddekking tegen kostprijs buitenland 


