
Voor kleine ondernemingen en zelfstandigen

Een verzekeraar tot uw dienst!

>  Uitgebreid juridisch advies

>  Gespecialiseerde en beschikbare gesprekpartners voor 
polis- en schadebeheer en voor de boekhouding

>  Procedure burgerlijk verhaal : duidelijke communicatie, 
geautomatiseerd systeem en workflow management om 
slapende dossiers te vermijden, mogelijkheid van voor-
financiering

B.A. Onderneming
De verzekering B.A. Onderneming  

van Belfius verzekeringen

Het is een van de grondslagen van ons rechtssysteem 
dat u de schade die u veroorzaakt aan een ander 
moet vergoeden. Dit principe geldt eveneens voor 
de schade aan anderen die tijdens de activiteiten 
van uw bedrijf wordt veroorzaakt. U kan zich voor 
deze aansprakelijkheid verzekeren door de B.A. 
Onderneming af te sluiten. Zo beperkt u de financiële 
gevolgen voor u als zelfstandige of voor uw bedrijf.

De verzekering Burgerlijke 
aansprakelijkheid Onderneming
De verzekering B.A. Onderneming dekt de lichamelijke, materiële 
en immateriële schade waarvoor het bedrijf aansprakelijk gesteld 
wordt in het kader van haar activiteiten.

Wat verzekeren wij?
De B.A. Onderneming dekt schade veroorzaakt door:

 > uzelf of uw vennoten
 > samenwonende gezinsleden die u helpen als u zelfstandige bent 
in de hoedanigheid van natuurlijk persoon

 > bestuurders, vennoten, zaakvoerders als de verzekeringnemer 
een bedrijf is

 > uw personeelsleden of mensen die voor uw bedrijf werken 
(inclusief uitzendkrachten en uw onderaannemers voor hun 
feitelijke aansprakelijkheid).

Basiswaarborgen
Het contract B.A. Onderneming bevat 3 belangrijke waarborgen. In 
functie van uw behoeften kunt u deze waarborgen afzonderlijk of 
in een vrij te kiezen combinatie onderschrijven.

 > De waarborg B.A. Uitbating dekt uw burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid wegens schade aan derden door goederen of personen 
die uw bedrijf inzet tijdens zijn hoofdactiviteiten en nevenactivi-
teiten zoals onderhoud, herstel en reiniging van de bedrijfs-
gebouwen en bedrijfsinstallaties, deelname aan beurzen en 
tentoonstellingen.
Voorbeeld : U bent winkelier en binnen uw winkel valt een rek met 
wijnflessen omver op één van uw klanten. Uw klant komt onder 



Een offerte aanvragen?

Wend u rechts treeks tot een consultant  

of relatiebeheerder.

U kunt de lijst van onze commerciële 

experts ook raadplegen via contact  

pagina’s op www.belfius-verzekeringen.be.

het omvergevallen rek terecht en breekt hierdoor zijn been. Uw 
waarborg B.A. Uitbating zal de kosten op zich nemen en de klant 
vergoeden.

 > De waarborg B.A. Toevertrouwde goederen dekt de schade aan 
goederen die u werden toevertrouwd om eraan te werken 
(onderhoud, herstelling) of om erover een advies of dienst te 
verlenen.
Voorbeeld : U bent garagist en een ijzeren kast met uw werktuigen 
valt omver op de wagen van uw klant die u net toevertrouwd werd 
voor een jaarlijks onderhoud. Er is een flinke deuk in de carrosserie 
en de voorruit is volledig gebroken. Uw waarborg B.A. Toe-
vertrouwde goederen zal deze schade op zich nemen en ervoor 
zorgen dat uw klant vergoed wordt.

 > De waarborg B.A. Na levering dekt schade veroorzaakt aan derden 
door producten na hun levering of door werken na de uitvoering 
ervan.
Voorbeeld : Ten gevolge van een verkeerde installatie van een 
verwarmingsketel, ontstaat er een lek in de waterleiding waardoor 
uw klant aanzienlijke waterschade heeft. De waterschade wordt 
vergoedt door uw B.A. Na Levering.

De verzekering B.A Onderneming is dan ook onmisbaar voor de 
continuïteit en stabiliteit van uw bedrijf te garanderen door 
deze risico’s te dekken.

Wereldwijde dekking
De waarborg geldt voor schade die zich voordoet over heel de 
wereld voor zover ze voortspruit uit een activiteit van uw in België 
gelegen bedrijfszetels.

De schade die voortvloeit uit producten of werken die geleverd of 
uitgevoerd zijn buiten Europa is evenwel uitgesloten.

De zakenreizen, de deelneming aan vergaderingen of seminaries 
zijn verzekerd, waar ze ook plaatsvinden.

Zijn verzekerd:

 > burenhinder
 > milieu-aantasting
 > schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water (niet als de 
schade verzekerbaar is in een brandverzekering)

 > schade door onderaannemers die met naam vermeld zijn
 > schade door de onroerende goederen (B.A. Gebouw)
 > schade door privéwerken (personeel in privédienst van bedrijfs-
leiders en hun gezin)

 > schade aan of door uitzendkrachten en geleend personeel

Specifieke verzekeringen voor hotels of garages zijn ook 
beschikbaar!

Algemene uitsluitingen
Wordt bijvoorbeeld niet vergoed door de verzekering BA Onder-
neming: opzettelijk toegebrachte schade, een kennelijke grove fout, 
schade als gevolg van de totale of gedeeltelijke niet-uitvoering of 
de slechte uitvoering van de contractuele verbintenissen of schade 
aan het geleverde product

Ook voor uw nevenactiviteiten
De waarborg B.A. Uitbating omvat eveneens alle nevenactiviteiten 
en -werken die verband houden met de verzekerde hoofdactiviteit, 
zoals bv. :

 > onderhoud, herstel en reiniging van de bedrijfsgebouwen en 
bedrijfsinstallaties;

 > deelname aan beurzen en tentoonstellingen

Een schade?

>  Dringende bijstand 24 uur per dag, 7/7 via een telefoontje 
naar het noodnummer 02 762 77 00.

>  Deze bijstand omvat onder meer het verschaffen van diverse 
inlichtingen, verschillende vormen van bijstand in geval van 
problemen in het buitenland, het nemen van dringende 
maatregelen in verband met de gebouwen (hulp indien de 
toegang onmogelijk is, bewarende maatregelen of dringende 
of tijdelijke herstellingen na een schadegeval ...).



Aanvullende inlichtingen
 > Belfius Verzekeringen is een merk en een handelsnaam van 
Belfius Insurance NV, verzekeringsonderneming gevestigd in 
België en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5, B-1210 
Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 
1224 0116, BIC GKCCBEBB.

 > De verzekering B.A. Onderneming valt onder het Belgisch recht. 
De voorwaarden van de verzekering B.A. Onderneming van 
Belfius verzekeringen (eigen risico, gedekte goederen, dekkings-
grenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij uw contactpersoon. De 
bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de 
commerciële brochures. 

 > De duur van de overeenkomst wordt bepaald in de bijzondere 
voorwaarden. 

 > Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht 
kan u in de eerste plaats terecht bij uw consultant, relatie-
beheerder of polisbeheerder.

 > Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden tot 
de Klachtendienst van Belfius Verzekeringen, Galileelaan 5 te 
1210 Brussel of via e-mail: klachten@belfius-insurance.be.

 > U vindt bij de voormelde contacten onvoldoende gehoor? Dan 
kunt u zich steeds wenden tot de Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen, de Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail:  
info@ ombudsman.as.

 > U vindt alle informatie over deze instantie onder de volgende 
link: http://www.ombudsman.as.

Vermenging van gebrekkige producten
Wij verzekeren de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
berokkend aan derden door producten na hun levering of werken 
na hun uitvoering.

Om aan uw specifieke wensen tegemoet te komen, voorziet de B.A
Uitbating ook in bijzondere waarborgen bij schade door o.a.:

 > schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen toe-
behorend aan of ter beschikking gesteld van de verzekerden

 > schade aan voertuigen, materiaal van derden en bezittingen van 
het personeel

 > schade aan ondergrondse kabels en leidingen
 > schade door grondbewegingen
 > informaticaschade
 > diefstal
 > schade veroorzaakt door de uitoefening van de opdracht van 
interne milieucoördinator of interne veiligheidscoördinator

Verzekering op maat
Wij stellen verschillende verzekeringsformules voor volgens de 
activiteit en grootte van de onderneming en het aantal werknemers.

Waar is de verzekering geldig?
De waarborg is van toepassing op schade overal ter wereld, voor 
zover die schade voortvloeit uit activiteiten van in België geves-
tigde bedrijfszetels (BA Bedrijf).

De schade die voortvloeit uit buiten Europa geleverde producten 
of verrichte werkzaamheden is echter uitgesloten, tenzij anders 
wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Zakenreizen en het 
bijwonen van vergaderingen of studiedagen zijn gedekt door deze 
verzekering, ongeacht de plaats waar ze plaatsvinden. 

Dit document is up-to-date op 24 juni 2016 en kan worden gewijzigd.  
Er is op ieder moment een bijgewerkte versie beschikbaar op onze website www.belfius-verzekeringen.be.

Belfius Verzekeringen is een merk en een handelsnaam van Belfius Insurance NV, 
verzekeringsonderneming gevestigd in België en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5, B-1210 Brussel, 
RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC GKCCBEBB.


