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Polis : 7.188.544 
 
De Belgische Shiatsu Federatie heeft bij de verzekeringsmaatschappij Baloise 
Insurance een collectieve polis afgesloten voor de Burgerlijke en de 
Beroepsaansprakelijkheid van de individuele beoefenaars. 
 
Wie kan aansluiten? 
Enkel de leden van de federatie kunnen via overschrijving op de vlootpolis op de naam 
van de Belgische Shiatsu Federatie genieten van de collectieve voorwaarden die in de 
vlootpolis gestipuleerd zijn. 
Voor kinesist-leden shiatsubeoefenaars is er een speciale gecombineerde regeling 
voorzien indien gewenst ; informeer u bij de heer Bart Storms. 
 
Wat kost een aansluiting? 
Bij aansluiting betaalt u  

§ als shiatsu beoefenaar: 111,56 euro op jaarbasis taksen inclusief 
§ als shiatsu student: 79 euro op jaarbasis taksen inclusief - voor het oefenen van 

in de cursus geleerde onderdelen buiten de school 
 
Wat zijn de verzekerde waarborgen? 
Burgerlijke aansprakelijkheid  
Lichamelijke schade :    5.000.000 euro 
Stoffelijke schade :       250.000 euro 
 
Shiatsu voor honden en paarden wordt ook gedekt. Schade aan honden/paarden is 
gedekt tot 25.000 EUR met een vrijstelling van 625,00 EUR. Uitsluiting van 
competitie- en fokhonden / competitiepaarden (renpaarden, jumpings) en fokpaarden 
 
Rechtsbijstand :                  25.000 euro 
 
Beroepsaansprakelijkheid  
Lichamelijke schade :    5.000.000 euro 
Stoffelijke schade :       250.000  euro 
 
De omschrijving van de werkvormen van de beroepsfederatie is in het bezit van de 
maatschappij en maakt  deel uit van de polis. 
De dekking van de polis is niet  verworven voor : 
* verkoop van producten die door de verzekeringnemer of haar leden      
  rechtstreeks werd aangekocht buiten de EG. 
* heelkundige ingrepen inclusief het toedienen van farmaceutische 
  producten, inspuitingen, etc. 
*activiteiten die behoren tot het domein van de Chiropraxie of de  
  Osteopathie. 
 
       
U kan hierop inschrijven mits invullen en terugzenden van onderstaande formulier 
naar Zakenkantoor Vingerhoets. Meer info bij Dhr. Bart Storms. 
  



 
 

 
BSF vzw / FBS asbl – Rue des Cytises 27, 4460 Bierset – www.shiatsu.be - info@shiatsu.be  BE0457.357.176 

doc bijgewerkt door AD op 14.09.2022 

Zakenkantoor Vingerhoets bvba 
t.a.v. Dhr.Storms, 

Koning Albertstraat 31 , 2547 Lint  
Tel 03 460 19 23 -  Fax 03 460 19 21  
e-mail : bart.storms@zkvingerhoets.be 

 
 
Ondergetekende wenst in te schrijven op de collectieve polis Burgerlijke & 
Beroepsaansprakelijkheid bij de maatschappij Baloise Insurance en gaat 
akkoord met de voorwaarden van het contract. 
 
Zij/hij verklaart hierbij lid te zijn van de Belgische Shiatsu Federatie vzw als 

� Shiatsu student (staat op de studentenlijst) 

� Shiatsu beoefenaar (staat op de beoefenaarslijst) 
 
Kruis aan wat van toepassing is.  
 
Voor de studenten:  vergeet niet over te schakelen naar de verzekering voor 
shiatsu beoefenaars vanaf het moment dat u een ondernemingsnummer 
hebt/betalingen ontvangt voor shiatsusessies. U bent verantwoordelijk voor 
de juiste verzekering van uw beroep.  
 

 
Naam :       Geboortedatum : 

 
 

Voornaam : 
 
 

Straat : 
 
 

Gemeente : 
 
 

Telefoon  :        Gsm nr :  
 
 

E-mail :        
 
 

Praktijkadres : 
 
 
 
 
 

Datum :       Handtekening : 


