
 
 

 

 

Verplicht in te dienen bij je club! 

 
Sportievak vzw en zijn aangesloten clubs treffen alle nodige maatregelen om het sporten veilig en medisch verantwoord te laten 
verlopen (oa door gediplomeerde sportlesgevers, aangepaste sportaccommodatie en –materiaal,…).  
Niettemin kan de federatie/club niet inschatten of u geschikt bent om de gekozen sport te beoefenen. 
Daarom dient u  onderstaande verklaring door uw huisarts te laten invullen en ondertekenen.  
Een medische keuring is 1 jaar geldig. 

Medische keuring  

 
Ondergetekende, ..................................................................... , dokter in de geneeskunde, verklaart dat: 

Naam en voornaam....................................................................................   Geboortedatum : ……/……/…… 

Straat en nr ....................................................................Postnr en gemeente  .....................................  

medisch geschikt is om volgende sport(en) te beoefenen: ......................................................................... 

Naam club:  ...................................................................................................................................................................  

 Stempel dokter    Datum:      Handtekening dokter 
 

 

 

 

 

!! Indien u dit attest niet laat invullen door een arts, verklaart u met onderstaande handtekening dat het sporten gebeurt 

op eigen risico en dat u de federatie en de club niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele ongevallen. 

 

Handtekening clublid of ouder of verantwoordelijke van het clublid: ............................................................  

� 

 

 

 

 

Verplicht in te dienen bij je club! 

 
Sportievak vzw en zijn aangesloten clubs treffen alle nodige maatregelen om het sporten veilig en medisch verantwoord te laten 
verlopen (oa door gediplomeerde sportlesgevers, aangepaste sportaccommodatie en –materiaal,…).  
Niettemin kan de federatie/club niet inschatten of u geschikt bent om de gekozen sport te beoefenen. 
Daarom dient u  onderstaande verklaring door uw huisarts te laten invullen en ondertekenen.  
Een medische keuring is 1 jaar geldig. 

Medische keuring  

 
Ondergetekende, ..................................................................... , dokter in de geneeskunde, verklaart dat: 

Naam en voornaam....................................................................................   Geboortedatum : ……/……/…… 

Straat en nr ....................................................................Postnr en gemeente  .....................................  

medisch geschikt is om volgende sport(en) te beoefenen: ......................................................................... 

Naam club:  ...................................................................................................................................................................  

 Stempel dokter    Datum:      Handtekening dokter 
 

 

 

 

 

!! Indien u dit attest niet laat invullen door een arts, verklaart u met onderstaande handtekening dat het sporten gebeurt 

op eigen risico en dat u de federatie en de club niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele ongevallen. 

 

Handtekening clublid of ouder of verantwoordelijke van het clublid: ............................................................  
 

Medisch attest clubleden  

Medisch attest clubleden  


