
 

Om deze diversiteit aan activiteiten en 

transacties optimaal te beschermen, 

heeft LETS Vlaanderen een 

verzekeringsaanbod onderhandeld met de 

verzekeringsmaatschappij DVV. 

 
Dit aanbod staat open voor elke LETS-groep en 

zorgt ervoor dat letsers beter beschermd zijn. 

 

Premie 

Voor €5 per LETS-lid of LETS-account ben je 

het hele jaar door verzekerd voor al je LETS- 

transacties of -activiteiten (€2,50 bij 

aansluiting nieuw lid vanaf september van het 

lopende jaar). Bij uitbreiding zijn ook alle leden 

van het gezin die wonen op hetzelfde adres 

voor dit bedrag verzekerd. 

 
Meer info 

Een uitgebreide uitleg over de LETS- 

verzekering met verdere verklaring van de 

waarborgen burgerlijke aansprakelijkheid, 

toevertrouwd goed, rechtsbijstand, en 

lichamelijke ongevallen vind je in de 

‘Informatiebrochure LETS-verzekering. Een 

kennismaking met de VZW COVER van DVV’. 

 
Ook een overzicht van de verzekerde 

kapitalen en franchise-bedragen vind je in 

deze brochure. 

 
Verder wordt de verzekeringsmaterie aan de 

hand van een aantal casussen toegepast op 

de LETS-realiteit en krijg je zicht op de 

procedure ‘wat te doen bij schade’. 
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 Inhoud 

Verzekerde activiteit 

De verzekerde diensten zijn de typische LETS- 

transacties en -activiteiten binnen een LETS- 

groep. Ze worden in de persoonlijke sfeer 

verricht en zijn geen professionele diensten. 

 
Ook nevenactiviteiten zijn verzekerd 

• Vergaderingen, voorbereidingen en 

repetities. 

• Deelname aan beurzen, exposities, 

tentoonstellingen incl. montage en demontage 

van materieel 

• Organisatie van een gewone tijdelijke 

activiteit: ledenfeest, jaarlijkse BBQ 

 
Zijn niet verzekerd 

• Verbouwingswerken: de schadegevallen 

veroorzaakt ter gelegenheid van de afbraak, 

opbouw, wederopbouw van, of 

aanpassingswerken van gebouwen 

• Vellen en sleunen (het selectief verwijderen 

(meestal met de snoeizaag) van zware takken 

in een boom) van bomen 

 

Verzekerde personen 

• De organisatie 

• De bestuurders van de organisatie 

• De gewone leden van de organisatie, 

alsmede de ouders van de minderjarige leden 

• De gezinsleden van de leden welke op 

hetzelfde adres gedomicilieerd zijn 

Waarborgen 

• Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) + BA Na 

levering en BA vrijwilligers 

• Toevertrouwd goed 

• Rechtsbijstand 

• Lichamelijke ongevallen 
 

 

Voordelen 

 
Laagdrempelige communicatie en 

eenvoudige administratie 

De nodige communicatie met en administratie 

voor de verzekeringsmaatschappij DVV wordt 

ter harte genomen door LETS Vlaanderen. 

 

Als LETS-groep vul je jaarlijks het 

intekenformulier LETS-verzekering in met 

opgave van het aantal leden in je LETS-groep. 

 
Vervolgens stort je het totale premiebedrag op 

het rekeningnummer van LETS Vlaanderen en 

LETS Vlaanderen neemt vanaf dat moment de 

dienstverlening op zich. 

Ondersteuning bij een schadegeval: je 

staat er niet alleen voor 

 
Bij een eventueel schadegeval kan je als LETS- 

groep rekenen op de ondersteuning van en 

opvolging door LETS Vlaanderen. 

 
Meer dan een familiale verzekering of 

een gratis vrijwilligersverzekering 

 
De LETS-verzekering dekt ook ‘lichamelijke 

ongevallen’ van de letser zelf tijdens een 

activiteit wat in een familiale verzekering nooit 

wordt verzekerd. Een familiale verzekering 

gaat enkel de schade aan derden betalen. 

 
Er is ook geen beperking tot 1000 gratis 

vrijwilligersuren per jaargang zoals bij de 

gratis vrijwilligersverzekering. Als LETS-groep 

heb je gauw meer dan 1000 uren, zeker als je 

tijdens                het jaar verschillende activiteiten      

met meerdere letsers organiseert. 

 

LETS en verzekering 

 
Een verzekering op maat van LETS 

 
Bij LETS wordt er Leuk EigenTijds 

Samengewerkt en helpen mensen elkaar. Wie 

LETS als ‘lokaal uitwisselingssysteem’ onder 

de loep neemt, stelt vast dat er een grote 

diversiteit aan activiteiten en transacties valt 

te bespeuren. 


