ISIS
Postbus 9
2800 MA Gouda

tel
+31 (0)182 544 917
e-mail customerservices@goudse.com
web www.isis-insurance.com

ISIS is een handelsnaam van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

770266(nov2010)a

Sportenlijst Special ISIS
Wel Gedekt
(Gewone sporten, wintersporten, voormalige ‘adrenaline’ sporten)
–– acrobatiek (mits gebruikelijk veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden)
–– abseilen
–– american football
–– atletiek
–– ballonvaren
–– baseball
–– basket ball
–– beach boarding
–– bergbeklimming:
tot 2500 meter:
–– rambling = eenvoudige manier trekking
–– heuvel- en bergwandelen, incl. via ferrata, eenvoudige trekking en eenvoudig gletsjer wandelen
–– scrambling = eenvoudige manier van klimmen waarbij men af en toe de hulp van handen of knieën nodig
heeft
tot 6500 meter:
–– alle technische klimmen met gebruik van touwen
–– rotsklimmen met gebruik van touwen
–– alpinisme, ijs- en sneeuwklimmen met gebruik van touwen incl. het gedeelte van de ‘Greater Ranges’ dat
onder de 6500 meter is. De ‘Greater Ranges’ zijn:
–– de hoge bergen van Azië (Himalaya, Karakoram, Pamirs, Tien Shan)
–– de hoge bergen van Zuid Amerika (o.a. Andesgebergte, de Fitzroy en Paines van Patagonia)
–– de bergen van de Noordpoolgebied en Antarctica
–– boogschieten
–– bungee jumping
–– canopy (alleen in groepen)
–– canyoning
–– caving
–– cricket
–– diepzeevissen
–– dinghy zeilen
–– duiken (tot 40 meter onder zeeniveau)
–– fietsen
–– frisbee
–– go-karting
–– golf
–– golfsurfen
–– handbal
–– hang-gliding
–– hardlopen
–– hockey
–– jet-skiën
–– kanoën
–– (rivier) kajakken
–– kitesurfen
–– kite skiën
–– kite buggying
–– cross country en enduro mountain biken (excluding off road)
–– paardrijden
–– paint ball
–– paragliding
–– parapenting
–– parasailing
–– parachutespringen
–– raften
–– river boarding
–– roeien
–– roller blade
–– rugby
–– safari
–– schermen
–– skaten
–– skate boarding
–– skeeleren
–– sky diving
–– squashen
–– surfen
–– turnen
–– tennissen
–– voetballen
–– (beach) volleyball
–– wake boarding
–– waterskiën

–– windsurfen
–– wintersporten
–– betekent elke vorm van skiën
–– langlaufen
–– schaatsen
–– snowboarden
–– snow blading
–– snow kiting
–– big foot skiën
–– mono-skiën
	op de op gebruikelijke wijze uitgezette openbare pistes, maar niet die sporten, die specifiek vermeld staan bij
gevaarlijke sporten
–– ijshockey
–– ijscricket
–– zee kanoën
–– zeilen (met uitzondering van solozeezeilen en zeezeilen buiten
–– territoriale water)
–– zwemmen
Nooit Gedekt (Gevaarlijke sporten)
–– (semi) professioneel uitoefenen van een sport
–– racen anders dan te voet (dus auto racen, motor racen, fiets racen, boat racen, etc.)
–– het gebruik van vuur- en andere wapens
–– bergbeklimmingsexpedities:
–– alle bergbeklimmen en trekking activiteiten boven 6500 meters
–– nieuw te beklimmen routes
–– bergen die nog onbereikt zijn
–– afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden
–– base jumping
–– bobsleeën
–– bouldering
–– boxing
–– cave diving
–– cliff diving
–– cliff jumping
–– diepzeeduiken (dieper dan 40 meter onder zeeniveau)
–– duiken naar wrakken
–– freeclimbing
–– free-diving
–– gliding
–– heli-skiën
–– ice caving
–– ice diving
–– jagen
–– luge
–– martial arts competition/training
–– microlicht vliegen
–– motorsport
–– off-road mountainbiking
–– paardensport (springen)
–– para-skiën
–– gebruik van vuur- en andere wapens
–– rodelen
–– rodeo
–– ski-springen
–– ski-vliegen
–– skistunten
–– ski-alpinismen
–– snelheids-, record- betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en -wedstrijden
–– solozeezeilen
–– skeleton
–– speedskiën
–– stuntvliegen
–– tobaganning
–– vechtsporten
–– vliegen anders dan als betalende passagier op een reguliere vlucht
–– wind tunnelling
–– zeezeilen buiten territoriale wateren
–– zelfverdedigingsporten
–– zorbing
–– en andere gevaarlijke sporten
NB: Er kan geen recht worden ontleend aan deze lijst. Zie a.u.b. de polisvoorwaarden. ISIS kan nog altijd beslissen
of een sport die niet op deze lijst staat wel of niet gevaarlijk is.
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