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ALGEMENE  
BEPALINGEN I.V.M.  
DE VERZEKERING
Waartoe dient deze verzekering?
In de loop van haar bestaan wordt een onderneming 
tijdens de uitbating ervan of na de levering van 
producten, werkzaamheden of diensten blootgesteld 
aan schadegevallen waarvoor zij aansprakelijk 
kan worden gesteld met nefaste gevolgen voor 
haar patrimonium. Die schadegevallen kunnen 
veroorzaakt zijn door de goederen van de 
onderneming, de producten of diensten die ze op 
de markt brengt of door de personen die voor haar 
werken.

Uw klanten, uw leveranciers of derden kunnen een 
nadeel ondervinden door een fout, een vergetelheid, 
een vergissing of de onvoorzichtigheid van de 
personen die werken onder uw gezag, door een 
gebrek aan de goederen die u gebruikt, door 
gebreken aan uw gebouwen, door het gebruik 
van diverse machines of toestellen enz. Hoewel 
ze beperkt kunnen zijn, kunnen de gevolgen van 
dergelijke gebeurtenissen van die aard blijken te 
zijn dat ze het bestaan zelf van uw onderneming 
in het gedrang brengen, aangezien die, als deze 
aansprakelijk wordt gesteld voor bepaalde schade, 
de slachtoffers moet vergoeden.

In die situaties is de verzekering BA Onderneming 
nuttig. Zij verzekert uw verdediging tegen de 
vorderingen van derden en vrijwaart het patri-
monium van de onderneming tegen rechts zaken 
voor schadevergoedingen die worden inge steld 
door de slacht offers.

De verzekering heeft tot doel de financiële gevolgen 
te waarborgen die voortvloeien uit de lichamelijke, 
stoffelijke en onstoffelijke schade die aan iemand 
anders wordt berokkend door de onderneming, 
binnen de limieten van het verzekerd kapitaal.

We onderscheiden:

- De waarborg BA Uitbating, die de gevallen van 
aansprakelijkheid dekt die ontstaan tijdens de 
uitbating en tijdens de aanverwante activiteiten 
van de onderneming,

- De waarborg Toevertrouwde goederen die 
de aansprakelijkheid dekt voor de schade aan 
goederen die toebehoren aan derden en die aan 
de verzekerde werden toevertrouwd om eraan te 
werken, ermee te werken of om tijdelijk te bewaren

- De waarborg BA producten of na levering of na 
werkzaamheden, tot dekking van de schade 
die na levering wordt veroorzaakt door de door 
de onderneming vervaardigde producten of 
uitgevoerde prestaties (werken).

DEFINITIES
Aangestelde 
Elke natuurlijke persoon, al dan niet bezoldigd, die 
diensten levert onder het gezag, de leiding en het 
toezicht van de verzekeringnemer of een  verzekerde 
zoals beschreven onder punt D van de definitie van 
verzekerde en voor  rekening van hen.

Aanslag
Elke vorm van oproer, volksbeweging, daden van 
terrorisme of van sabotage, namelijk:

a) oproer: gewelddadige manifestatie, zelfs als ze 
niet beraamd is, van een groep personen, die 
met opgehitste gemoederen plaatsvindt en 
gekenmerkt wordt door onwettige daden, alsook 
door verzet tegen de instellingen die belast zijn 
met de handhaving van de openbare orde, 
zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk 
tot doel heeft openbare machten omver te 
werpen;

b) volksbeweging: gewelddadige beweging, zelfs als 
ze niet beraamd is, van een groep personen die, 
zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, 
toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en 
gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of 
onwettige daden;

c) daden van terrorisme zoals ze hieronder om-
schreven worden.

Bezoldigingen
Het totaal van de voordelen in geld of in natura 
die de personen die tewerkgesteld zijn in de 
verzekerde onderneming genieten krachtens de 
overeenkomsten die hen binden aan die onder-
neming, of eventueel aan derden.

Derde
Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan 
de verzekerden. Zijn inbegrepen in het begrip 
verzekerde:

- De verzekeringnemer;

a) de leden van diens gezin, de personen die 
samen met hem onder één dak wonen; 

b) de actieve vennoten, de bestuurders, de 
zaakvoerders van de verzekerde onderneming; 

c) de aangestelden of zelfstandige mede-
werkers die onder het gezag staan van de 
verzekeringnemer, met uitzondering van 
de schade aan hun voertuigen, en aan hun 
andere persoonlijke goederen op voorwaarde 
dat de betrokken aangestelde of medewerker 
het schadegeval niet heeft veroorzaakt of 
ertoe heeft bijgedragen dat het veroorzaakt 
werd;

- de zuster- of dochterondernemingen van de 
verzekeringnemer waarin die laatste meer dan 
50% van de aandelen bezit en de effectieve 
leiding van de vennootschap heeft.
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Het uitgeleende of geleende personeel en de 
onbezoldigde helpers blijven derden voor al hun 
schade.

Dienstverlening
Intellectuele diensten die worden geleverd in het 
kader van de verzekerde activiteit met uitzondering 
van elke levering van goederen of werken (voorwerp 
van het werk).

Drempel
Het bedrag dat vermeld staat in de algemene en/
of de bijzondere voorwaarden. Als de omvang van 
het schadegeval, als die uit te drukken is in geld 
en zonder interest, dit bedrag overtreft, dan wordt 
de waarborg verleend. Zo niet is de waarborg niet 
verworven.

Einde uitvoering van de werken
De eerste in datum van de volgende gebeurtenissen: 

- de voorlopige oplevering,

- de inbezitneming,

- het betrekken,

- de beschikbaarstelling of de inwerkingstelling van 
de werkzaamheden, zodra de verzekerde daad-
werkelijk zijn beschikkings- of controlemacht over 
die werkzaamheden verloren heeft.

Evenredigheidsregel
De evenredigheidsregel beperkt de schade-
vergoeding die wij u verschuldigd zijn bij een 
schadegeval, als de inlichtingen die u ons hebt 
meegedeeld en die hebben gediend als basis voor 
het opstellen van de polis, niet correct zijn.

Er zijn 2 soorten evenredigheidsregels: die volgens 
het bedrag en die volgens de premie.

A. De evenredigheidsregel volgens het bedrag 
geldt binnen de bij de wet bepaalde limieten, als 
de bedragen die u hebt beslist om te verzekeren, 
niet toereikend zijn.

 Ze wordt berekend volgens de onderstaande 
formule:

schadevergoeding x verzekerd bedrag

bedrag dat verzekerd had moeten zijn

B. De evenredigheidsregel volgens de premie geldt 
binnen de bij de wet bepaalde limieten, als een 
element van die aard is dat de premie niet of niet 
meer beantwoordt aan de werkelijkheid.

 Ze wordt berekend volgens de onderstaande 
formule:

schadevergoeding x betaalde premie

premie die betaald had moeten zijn

Gebrek (of prestatieverlies)
Het gaat om het onvermogen van een product dat:

1. u hebt geleverd of;

2. waaraan u hebt gewerkt;

Om de prestaties of het rendement te halen dat was 

overeengekomen of dat gewoonlijk wordt gehaald 
door een goed, een product of een machine vóór u 
eraan gewerkt had.

Zijn nooit in de waarborg begrepen:

- De kosten die noodzakelijk zijn opdat het goed, 
het product of de machine de prestaties of het 
rendement halen die omschreven word(t)(en) in 
de eerste alinea en;

- De onstoffelijke schade die het rechtstreeks 
gevolg is van de gebrekkige prestatie.

Geschil 
Een conflictsituatie waarin de belangen van de 
verzekerde strijdig zijn met die van een derde en 
waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt een 
recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak te 
verzetten.

Alle conflictsituaties die voortvloeien uit éénzelfde 
schade verwerkkende oorzaak worden beschouwd 
als één schadegeval, ongeacht het aantal 
verzekerden. Het geschil wordt dan geacht te zijn 
ontstaan op de datum van het eerste conflict.

Informaticaschade
Schade aan gegevensdragers, informaticasystemen 
en mechanismen voor de uitwisseling van gegevens 
tussen verschillende systemen, alsook de onstoffelijke 
gevolgschade daarvan. Schade die wordt veroorzaakt 
door of het gevolg is van het gebruik van informatica.

Intellectuele prestatie
Een intellectuele prestatie is een prestatie waar de 
denkcomponent groter is dan de dienstcomponent. 
Zij berust op creativiteit en de knowhow van de 
dienstverlener in een welbepaald domein.

Een intellectuele prestatie wordt gekenmerkt door:

- maatwerk: de dienstverlener past zijn prestatie aan 
de specifieke behoeften van de klant aan;

- het onstoffelijke  karakter: de prestatie is niet tast-
baar en de precieze resultaten kunnen vóór de 
uitvoering ervan niet exact worden omschreven;

Leidinggevende aangestelde
Iedereen die leidinggevende bevoegdheid heeft over 
de onderneming of aan wie dit gezag gedeeltelijk 
is overgedragen om beslissingen te nemen en 
instructies te geven, in zoverre die persoon handelt 
in het kader van zijn opdracht en niet als gewone 
uitvoerende aangestelde.

Levering van producten of werken
De materiële bezitsoverdracht van een product 
of een werk, dat wil zeggen het ogenblik waarop 
de verzekerde daadwerkelijk de beschikking of de 
controle over het product heeft verloren.

Bij gedeeltelijke opeenvolgende leveringen , verstaan 
we onder de levering het moment waarop de 
verzekerde effectief geen beschikkingsrecht of geen 
controle meer heeft over elk deel van het product, de 
dienst of het werk. 
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Omzet
Het totaalbedrag, met aftrek van het bedrag van 
de belasting over de toegevoegde waarde van 
de bedragen die betaald worden of verschuldigd 
zijn aan de verzekerde onderneming voor de 
verkoop van goederen, producten, de levering van 
werkzaamheden of het verstrekken van diensten, in 
het kader van de activiteit die vermeld wordt in de 
bijzondere voorwaarden.

Onderaannemer
Elke fysieke of rechtspersoon die de verzekerde 
aanstelt voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering 
van de prestaties die vallen onder de activiteiten die 
omschreven staan in de bijzondere voorwaarden.

Ongeval
Plotse, onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenis 
voor de verzekerden, zijn vennoten, bestuurders, 
zaakvoerders of leidinggevende aangestelden.

Producten
De goederen en werken die u vervaardigt, produceert, 
oogst, omvormt, verdeelt of verkoopt, met inbegrip 
van de componenten die werden geïntegreerd in 
andere goederen of werken.

Professionele fout
Elke vergissing, fout, nalatigheid of verzuim dat in 
rechtstreeks verband staat met de uitoefening van 
de verzekerde professionele activiteit

Reddingskosten
De kosten die voortvloeien uit:

- de maatregelen die wij hebben opgelegd om de 
gevolgen van een gewaarborgd schadegeval te 
voorkomen of te beperken;

- redelijke maatregelen die u op eigen initiatief hebt 
genomen als een voorzichtig en redelijk persoon 
en conform de regels van het goed zakelijk beheer 
om: 

• een gewaarborgd schadegeval te voorkomen;

• of de gevolgen ervan te voorkomen of te 
beperken, op voorwaarde dat u verplicht 
bent om ze onverwijld te nemen, zonder de  
mogelijkheid om ons te verwittigen en onze 
voorafgaande toestemming te vragen, en 
zonder onze belangen te schaden.

 Als het gaat om maatregelen om een 
gewaarborgd schadegeval te voorkomen, moet 
het gaan om een onmiddellijk dreigend gevaar. 
Dat wil zeggen dat als die maatregelen niet 
worden genomen, dat op heel korte termijn 
en zonder enige twijfel zou leiden tot een 
gewaarborgd schadegeval.

Schade

A. Lichamelijke schade

De geldelijke of morele gevolgen van elke aantasting 
van de fysieke integriteit van een persoon.

Dat omvat: 

- inkomstenverlies,

- behandelings- en hospitalisatiekosten, 

- herstelkosten (bijv. kosten voor revalidatie, om-
scholing, thuishulp, aanpassing van de huisvesting 
in geval van verlies van autonomie…), 

- vervoerkosten, 

- begrafeniskosten, 

- elk ander vergelijkbaar nadeel.

B. Stoffelijke schade

Elke beschadiging, verval, vernieling, verlies van 
goederen of energie, alsook alle schade aan een dier.

C. Onstoffelijke schade

Ieder financieel nadeel dat rechtstreeks voortvloeit 
uit de derving van de voordelen die verbonden zijn 
aan de uitoefening van een recht, het genot van een 
goed, de onderbreking van een dienst die wordt 
verstrekt door een persoon of een goed, en met 
name: 

- het verlies van marktaandeel; 

- het verlies van klanten; 

- winstderving; 

- het verlies van commerciële bekendheid;

- een stijging van de algemene kosten;

- het ontbreken aan (of verlies van) rendement of 
het onvermogen om het gemiddeld rendement 
van vóór het ongeval te halen;

- de onbruikbaarheid van roerende of onroerende 
goederen;

- de stopzetting of onderbreking van de productie;

- en andere vergelijkbare financiële nadelen.

a) Onstoffelijke gevolgschade

 Elke onstoffelijke schade die voortvloeit uit 
gedekte lichamelijke of stoffelijke schade.

b) Onstoffelijke gevolgschade van een niet-
gedekt schadegeval

 Elke onstoffelijke schade die voortvloeit uit 
lichamelijke of stoffelijke schade die niet wordt 
gedekt door deze polis.

c) Zuiver onstoffelijke schade

 Onstoffelijke schade die niet het gevolg is van 
lichamelijke of stoffelijke schade

In de verdere tekst van deze algemene verzeke-
rings voorwaarden, heeft een verwijzing naar 
onstoffelijke gevolgschade enkel betrekking 
onstoffelijke gevolgschade tengevolge van een 
een gedekte stoffelijke schade.

Schadegeval
Het zich voordoen van een schade die aanleiding 
geeft tot de waarborg van dit contract.

Wordt aanzien als één en hetzelfde schadegeval: 
elk gevolg van een schadegeval met een band van 
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samenhang, waarbij één of meerdere personen 
betrokken zijn, verzekerden of derden en die 
voortvloeien uit dezelfde gebeurtenis of het gevolg 
zijn van zelfde oorzaak.

In dat geval gaat het om een “serieel” schadegeval 
en zal het geheel van schadegevallen toegewezen 
worden aan het jaar waarin de eerste aangifte werd 
ontvangen. De waarborg is beperkt tot de gedekte 
kapitalen voor één enkel schadegeval en één 
verzekeringsjaar

Met een band van samenhang bedoelen we het 
feit dat een schadegeval sterke linken heeft, al 
dan niet van juridische aard, die mogelijk een 
samenvoeging kunnen rechtvaardigen in geval van 
een rechtsvordering, met een ander geschil.

Sublimiet
Het verzekerd bedrag voor een welbepaalde schade 
dat begrepen is in de verzekerde kapitalen voor 
lichamelijke en/of stoffelijke schade. Dat bedrag 
wordt dus nooit bij die kapitalen opgeteld.

Terrorisme
Een clandestien georganiseerde actie of dreiging 
van actie met ideologische, politieke, etnische of 
religieuze bedoelingen, individueel of door een 
groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd 
op personen of de economische waarde van een 
materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk 
wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het 
publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen 
of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het 
verkeer of de normale werking van een dienst of een 
onderneming te belemmeren.

Overeenkomstig de Wet van 1 april 2007 en haar 
uitvoeringsbesluiten betreffende de verzekering 
tegen schade veroorzaakt door terrorisme, beslist 
het Comité of een gebeurtenis beantwoordt aan de 
definitie van terrorisme.

TRIP
Vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance 
Pool): rechtspersoon die werd opgericht conform 
artikel 4 van de wet van 1 april 2007 betreffende de 
verzekering tegen schade die wordt veroorzaakt 
door terrorisme.

Uitbating (van de onderneming)
Uitvoering van de gebruikelijke activiteiten van de 
onderneming

Vervuiling
De aantasting door de wijziging van de bestaande 
kenmerken van de kwaliteit van de lucht, het water 
of de bodem door het toevoegen of onttrekken van 
bestanddelen of energie.

A. Onopzettelijke vervuiling

Plotse vervuiling, waarvan de gevolgen op de 
omgeving onmiddellijk na een ongeval merkbaar 
worden.

B. Geleidelijke vervuiling 

Vervuiling die zich traag ontwikkelt, gedurende 
lange tijd onbekend blijft tot ze opduikt, waarvan 
men mettertijd de gevolgen vaststelt, die voortvloeit 
uit de herhaalde uitstoot van bestanddelen waarvan 
de opeenhoping uiteindelijk leidt tot hinder.

C. Historische vervuiling

Geleidelijke of accidentele vervuiling die het gevolg 
is van menselijke activiteit uit het verleden van 
agrarische, mijnbouwkundige of industriële aard. 
In het algemeen is die vervuiling bekend of kan het 
bestaan ervan niet worden ontkend.

Verzekeraar/Wij/Onze
Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11 - 1210 
Brussel, toegelaten onder code 0037, RPR Brussel 
BTW BE 0405.764.064, IBAN BE72 0910 1224 0116, BIC 
GKCCBEBB, de verzekeringsmaatschappij waarmee 
u dit contract sluit.

Verzekerden
Worden beschouwd als verzekerden:

A. De verzekeringnemer, alsook de personen die 
normaliter samen met u onder één dak wonen, 
op voorwaarde dat zij actief deelnemen aan de 
activiteit van de onderneming;

B. De vennoten, zaakvoerders, bestuurders, com-
mis sarissen en aangestelden van de ver zekering-
nemer en de verzekerden zoals beschreven 
onder punt D, ongeacht of ze bezoldigd zijn of 
niet, in het kader van hun functie;

C. Het personeel dat tijdelijk ter beschikking 
gesteld wordt van de verzekeringnemer en de 
verzekerden zoals beschreven onder punt D, 
en die werken onder hun leiding en onder hun 
toezicht;

D. Elke andere natuurlijke of rechtspersoon die 
met naam wordt vermeld in de bijzondere 
voorwaarden.

Verzekerde activiteiten
De activiteiten van de verzekerde onderneming zoals 
ze omschreven staan in de bijzondere voorwaarden.

Onderstaande activiteiten zijn eveneens gedekt 
zonder dat ze opgenomen moeten zijn in de 
bijzondere voorwaarden:

- de aanvullende activiteiten en werkzaamheden die 
te maken hebben met de gebruikelijke uitoefening 
van de activiteiten van de onderneming, zoals 
werkzaamheden voor onderhoud, reiniging 
en herstelling van de roerende en onroerende 
goederen die toebehoren aan de verzekerde 
en die gelegen zijn in België, met inbegrip 
van de onmiddellijke omgeving, trottoirs en 
binnenpleinen van de gebouwen die toebehoren 
aan de verzekerde, ook als ze geen voorwerp 
uitmaken van de actieve uitbating;

- de montage en demontage van materiaal;

- de organisatie van bezoeken die werden toege-
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staan door de verzekerde onderneming of de 
bouwprojecten die door haar worden geleid;

- de deelname aan beurzen, tentoonstellingen 
en andere commerciële, maatschappelijke of 
culturele evenementen;

- de bereiding en verdeling van maaltijden of snacks, 
met inbegrip van het risico van voedselvergiftiging;

- het ter beschikking stellen aan derden van dieren, 
materiaal of uitrusting, op voorwaarde dat dit 
occasioneel en gratis gebeurt;

- het gebruik door de verzekerde van dieren voor 
de bewaking of het toezicht op de verzekerde 
gebouwen.

Verzekeringnemer
De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
polis onderschrijft.

Verzekeringsfraude
Misleiding van een verzekeringsmaatschappij bij het 
afsluiten van een verzekeringscontract of tijdens de 
looptijd ervan, of bij de aangifte of de afhandeling 
van een schadegeval en dit met het doel een 
verzekeringsdekking of -prestatie te verkrijgen.

Verzekeringsjaar
De periode van maximaal 12 maanden die begrepen 
is:

- tussen twee jaarlijkse vervaldagen van het contract;

- tussen de begindatum van het contract en de 
eerste jaarlijkse vervaldatum;

- tussen de vorige jaarlijkse vervaldag en de 
opzeggings- of einddatum ervan.

Vordering
A. Hetzij het verzoek waarbij een derde een 

vergoeding eist en dit door een geschreven 
schadeaangifte ten aanzien van een verzekerde 
of ten aanzien van ons;

B. Hetzij de totaliteit van verzoeken waarbij derden 
een schadevergoeding eisen voor een reeks 
seriële schadegevallen;

C. Hetzij de aangifte gedaan door de verzekering-
nemer te zijner bescherming wanneer hij 
vermoedt, zelfs zonder een schadeëis van een 
derde, dat zijn aansprakelijkheid zou kunnen 
ingeroepen worden of betrokken zijn.

Vrijstelling 
Deel van de vergoeding, dat wordt bepaald in de 
algemene of de bijzondere voorwaarden, dat ten 
laste blijft van de verzekerde bij een schadegeval. 

De maatschappij neemt de verdediging van de 
belangen van de verzekerde niet op zich, en ze stelt 
zich bijgevolg niet achter die laatste als het bedrag 
van de schade lager ligt dan de vrijstelling.

De vrijstelling geldt enkel voor alle stoffelijke en 
onstoffelijke schade.

Werken
Alle handelingen die erop gericht zijn een materieel 
goed tot stand te brengen en die werden uitgevoerd 
in het kader van een verzekerde activiteit.
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VERZEKERDE  
WAARBORGEN

DE WAARBORG “BA 
UITBATING”
Artikel 1.  Verzekeringsvoorwaarden

1.1. Voorwerp van de waarborg
A. Wij verzekeren ten belope van de bedragen die 

vermeld staan in de bijzondere voorwaarden 
uw extra-contractuele aansprakelijkheid voor 
de gedekte schade die per ongeluk veroorzaakt 
is aan derden tijdens de uitbating van uw 
onderneming, zoals ze omschreven staan in de 
bijzondere voorwaarden.

 Alle bijkomende activiteiten en werkzaamheden 
die te maken hebben met de verzekerde 
hoofdactiviteit, zijn in de waarborg inbegrepen.

De volgende activiteiten en werkzaamheden 
worden beschouwd als bijkomende activiteiten en 
werkzaamheden:

a) de onderhouds-, reinigings- en herstellings-
activiteiten, met inbegrip van die aan de 
gebouwen van uw onderneming, aan de 
trottoirs en de binnenplaatsen die dienen 
voor de verzekerde uitbating;

b) de montage en demontage van materiaal;

c) de organisatie van en de deelname aan 
kermissen, tentoonstellingen en aan com-
merciële, culturele of sportevenementen;

d) de bereiding en verdeling van maaltijden 
en dranken, met inbegrip van het risico op 
voedselvergiftiging.

B. Behoudens een andersluidende vermelding in 
de bijzondere voorwaarden, verzekeren wij u niet, 
in het kader van de waarborg BA uitbating voor:

a) schade die wordt veroorzaakt door steen-
bergen of slakkenbergen; 

b) schade die wordt veroorzaakt door de 
beweging, instorting, verzakking, verschuiving 
van grond die voortvloeit uit een professionele 
activiteit met werkzaamheden aan grond of 
gebouwen; 

c) schade die het gevolg is van het gebruik, het 
bezit of het manipuleren van vuurwerk of 
explosieven; 

d) schade die veroorzaakt wordt door de 
roerende en onroerende goederen die deel 
uitmaken van uw vermogen, maar die niet 
dienen voor de uitbating ervan. 

C. In het kader van de waarborg BA uitbating, 
verzekeren wij u niet voor: 

a) schade die het gevolg is van het gebruik, het 

bezit of het manipuleren van munitie, wapens 
of oorlogstuigen; 

b) schade die wordt veroorzaakt door rivier-, zee- of 
luchtvaartuigen of door elk drijvend of vliegend 
toestel, met uitzondering van drones met een 
gewicht van minder dan 5 kilogram;

c) schade die het gevolg is van financiële ver-
richtingen;

d) schade die wordt veroorzaakt door producten 
nadat ze geleverd werden, door werken nadat 
ze uitgevoerd werden of door diensten nadat ze 
gepresteerd werden;

e) schade aan toevertrouwde goederen.

1.2. Soorten verzekerde aansprakelijkheid
Wij verzekeren de extra-contractuele burger-
rechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden 
volgens het nationaal en het buitenlands recht.

Bij samenloop van de extra-contractuele en de 
contractuele aansprakelijkheid, en als de recht-
bank kiest voor de contractuele weg, blijft de 
waarborg voor u verworven, maar wordt onze 
tegemoetkoming beperkt tot het bedrag van de 
vergoedingen die verschuldigd zouden zijn als er 
een extra-contractuele grond zou zijn toegekend 
aan de vordering in aansprakelijkheid.

1.3. Gedekte schade
Wij waarborgen de herstelling: 

a) van lichamelijke schade; 

b) van stoffelijke schade; 

c) van onstoffelijke gevolgschade; 

d) van zuivere onstoffelijke schade. 

De zuivere onstoffelijke schade is enkel gedekt 
als ze het gevolg is van een onopzettelijke en 
onvoorzienbare gebeurtenis uit hoofde van de 
verzekerde, zijn organen, zijn leidinggevenden en 
zijn leidinggevende aangestelden.

De waarborg voor de zuiver onstoffelijke schade dekt 
niet de financiële schade die het gevolg is van een 
vertraging, een tekortkoming of een fout die aan 
u kan worden toegeschreven in het kader van de 
uitvoering van een overeenkomst.

Bovendien is de zuivere onstoffelijke schade enkel 
gedekt als ze het gevolg is van een ongeval uit hoofde 
van de verzekerde, zijn organen, zijn leidinggevenden 
en zijn leidinggevende aangestelden.

Is altijd uitgesloten, de onstoffelijke gevolgschade 
veroorzaakt door een niet-gedekte schade.

Ten slotte is ook de stoffelijke of onstoffelijke schade 
die rechtstreeks voortvloeit uit een schadegeval 
waarvoor uw tienjarige aansprakelijkheid geldt op 
basis van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek uitgesloten.

De waarborg wordt toegekend voor de bedragen 
die vermeld staan in de bijzondere voorwaarden, 
en daarboven voor de kosten voor de burgerlijke 
rechtszaken, alsook voor de kosten en de erelonen 
van de advocaten en experts.
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1.4. Vrijstelling 
De vrijstelling die vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden geldt voor alle stoffelijke schade of 
onstoffelijke schade.

De verdediging van uw belangen wordt niet ten 
laste genomen als de omvang van schade lager ligt 
dan de geldende vrijstelling.

Artikel 2.  Basiswaarborgen

2.1. Burenhinder
De waarborg omvat de schade die accidenteel wordt 
veroorzaakt aan personen en aan de goederen 
waarvan de herstelling kan worden verkregen op 
basis van artikel 3.101, paragraaf 1 en paragraaf 2, alinea 
1 en 2, van boek 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 
door buitensporige burenhinder of krachtens ver-
gelijk bare bepalingen uit het buitenlands recht.

Behoudens andersluidende bepalingen in de bij-
zondere voorwaarden biedt deze waarborg geen 
dekking voor de contractuele overdracht van de 
verplichtingen van de bouwheer.

De waarborg geldt niet voor de zuiver onstoffelijke 
schade of voor de onstoffelijke gevolgschade van 
een niet-gedekt schadegeval.

2.2. Vervuiling
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor alle 
schade veroorzaakt aan derden als gevolg van een 
accidentele vervuiling. De waarborg is beperkt voor 
de stoffelijke en de onstoffelijke gevolgschade samen 
tot de kapitalen die vermeld staan in de bijzondere 
voorwaarden.

Het verzekerd kapitaal voor de waarborg “Vervuiling” 
is begrepen in het verzekerd bedrag voor stoffelijke 
schade van de waarborg BA Uitbating.

Als een andere, zelfs op latere datum gesloten 
verzekering, een specifieke dekking biedt voor 
de schade door vervuiling, zal de onderhavige 
waarborg pas van kracht worden als excedent van 
die specifieke verzekering.

2.3. Schade veroorzaakt door water, vuur, rook 
of een ontploffing

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor:

a) de lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke 
schade door water, vuur, rook of een 
ontploffing; 

b) de stoffelijke en onstoffelijke schade door 
brand of ontploffing aan lokalen, tenten en 
elke andere infrastructuur die gebruikt of 
gehuurd wordt voor een duur van minder dan 
90 dagen voor: 

• de organisatie van commerciële, culturele 
of sociale evenementen;

• de bewoning door uw leidinggevenden, 
leidinggevende aangestelden en aange-
stelden tijdens opdrachten.

De waarborg per schadegeval voor stoffelijke en 

onstoffelijke schade samen is beperkt tot het 
verzekerd bedrag dat vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden. 

Het verzekerde bedrag voor de waarborg brand, 
ontploffing, rook en water is begrepen in het 
verzekerd bedrag voor de stoffelijke schade van de 
waarborg BA Uitbating.

Algemene opmerking: niet-cumuleerbaar-
heid van de waarborgen in de artikelen 2.1, 
2.2 en 2.3. 
Als bepaalde schade overeenstemt met de 
definitie van de diverse vermelde waarborgen, 
geldt enkel de waarborg die overeenstemt met 
de hoogste sublimiet. 
De sublimieten zijn niet cumulatief.

2.4. Onderaannemers
Wij dekken eveneens de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de verzekerden voor hun 
onder aannemers voor de werken die werden 
uitgevoerd door die laatsten en die beantwoorden 
aan de omschrijving van de activiteiten van uw 
onderneming, voor zover het bedrag van de facturen 
voor de arbeid van de werken die werden uitgevoerd 
door die onderaannemers aan ons aangegeven 
wordt.

De schade die niet gedekt zou zijn als de 
onderaannemers de hoedanigheid hadden van 
verzekerden, alsook hun persoonlijke aansprake-
lijkheid is altijd uitgesloten.

Wij behouden een verhaalrecht op de onderaan-
nemers.

De waarborg van de feitelijke aansprakelijkheid 
van de onderaannemers in de bouwsector is 
enkel verworven voor de risico’s waarvan het tarief 
berekend wordt op basis van de omzet. De premie 
kan dan worden geregulariseerd op het einde van 
het verzekeringsjaar op basis van de globale omzet.

Er bestaat geen verzekering voor de onderaan-
nemers in de bouwsector, als het tarief van uw polis 
gebaseerd is op het aantal voltijdse equivalenten.

2.5. Privéwerken
De waarborg wordt uitgebreid tot elke schade 
aan derden die voortvloeit uit werken die worden 
uitgevoerd door de aangestelden van de 
verzekering nemer voor zijn eigen rekening of voor 
die van zijn directie of leden van hun familie, tot in 
de derde graad, die onder hetzelfde dak wonen. De 
waarborg is eveneens verworven voor alle schade 
die wordt veroorzaakt tijdens tuinwerkzaamheden 
of kleine huishoudelijke werkzaamheden.

2.6. Het personeel dat u uitleent
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor elke 
schade die het gevolg is van werken die worden 
uitgevoerd door uw personeelsleden die, in het 
kader van een occasionele prestatie van korte duur 
(max. 1 dag), ter beschikking worden gesteld van 
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andere werkgevers in het kader van activiteiten die 
vergelijkbaar zijn met die welke omschreven staan in 
de verzekeringsvoorwaarden.

Uw persoonlijke aansprakelijkheid moet worden 
ingeroepen opdat deze dekking geldt.

2.7. Personeel dat u ter beschikking wordt 
gesteld en uitzendkrachten

Wij dekken: 

A. uw aansprakelijkheid en die van het personeel 
dat u hebt geleend in geval van schade aan 
derden door het personeel dat occasioneel aan u 
ter beschikking werd gesteld en werkt onder uw 
gezag, leiding en toezicht; 

B. het verhaal tegenover u van de Arbeids-
ongevallenverzekeraar van de derde ontlener, 
het slachtoffer en zijn rechthebbenden,  als 
een ongeval dat genoemd geleend personeel 
overkwam ten laste moest worden genomen 
door die Arbeidsongevallenverzekeraar.

2.8. Machines en motorrijtuigen voor 
professioneel gebruik

Uw werfmachines of heftoestellen

Wij verzekeren de schade aan derden door al uw 
machines wanneer ze door u gebruikt worden, 
zowel vaste als mobiele machines, werfmachines 
of heftoestellen. Dit omvat ook kranen, bulldozers, 
graafmachines en lift-trucks.

Wij verzekeren eveneens het verkeersrisico van 
uw niet-ingeschreven machines voor zover ze zich 
bevinden binnen de omheining van de onder-
neming of op de bouwplaatsen waar u werkt en in 
de onmiddellijke omgeving daarvan. Als wij onze 
waarborg toe kennen voor dit verkeersrisico is onze 
dekking conform de wet van 21 mei 1989 betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, of van een analoge bepaling van het 
buitenlands recht of conform elke latere wetgeving 
die die wetgeving wijzigt of vervangt.

Onder onmiddellijke omgeving verstaan wij 
een straal van 250 meter vanaf de omheining 
van de uitbatings gebouwen van de verzekerde 
onderneming of van de bouwplaatsen waar de 
verzekerden hun prestaties leveren.

Wij verzekeren nooit voertuigen die bestemd zijn 
voor personenvervoer.

2.9. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
A. Wij verzekeren de burgerrechtelijke aansprake-

lijkheid die u ten laste zou kunnen worden gelegd 
in uw hoedanigheid van opdrachtgever, na een 
schadegeval dat veroorzaakt wordt door een van 
uw aangestelden, waarbij deze hetzij zijn eigen 
voertuig gebruikte, hetzij een ander voertuig dat 
niet aan uw onderneming toebehoort, waarvan 
ze niet de houder of de huurder is (ongeacht de 
gekozen huurvorm). Deze uitbreiding van de 
waarborg is geldig binnen de beperkingen van 
de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 

5 februari 2019 betreffende het modelcontract 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorvoertuigen (en elke wetgeving 
die dit zou vervangen, aanvullen of wijzigen) 
en in de mate waarin, buiten uw weten om en 
tegen uw instructies, niet werd voldaan aan de 
verzekeringsverplichting die bedoeld wordt in 
de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen.

B. De verzekering waarborgt:

- Lichamelijke schade onbeperkt– Indien even-
wel op het ogenblik van het schadegeval 
de reglementering ons toestaat onze waar-
borg voor de schade te beperken, dan 
wordt die beperkt tot 120.067.670,00 EUR 
per schadegeval of, als dat hoger ligt dan 
voornoemd bedrag, tot het laagste bedrag 
dat de wetgeving de beperking van de 
waarborgen toestaat;

- Stoffelijke schade (anders dan die welke 
wordt opgesomd in dit derde lid) tot 
120.067.670,00  EUR per schadegeval, of als 
dat hoger ligt dan voornoemd bedrag, tot 
het laagste bedrag dat de wetgeving de 
beperking van de waarborgen toestaat;

- Schade aan persoonlijke kledij en bagage 
van de passagiers van het verzekerd voertuig 
tot een bedrag van 2.977 EUR per passagier 
of, als dat hoger ligt dan voornoemd bedrag, 
tot het laagste bedrag dat de wetgeving de 
beperking van de waarborgen toestaat;

- De borgstelling ten belope van 62.000,00 EUR 
voor het verzekerde voertuig en alle 
verzekerden.

Bedragen die vermeld staan in de eerste drie 
boven staande punten worden ambtshalve om 
de 5 jaar aangepast op basis van de evolutie van 
de consumptie prijzenindex. De eerstvolgende 
herziening vindt plaats op 1 januari 2021, waarbij  
de basisindex die van december 2005 is (basis 2004 
= 100).

Er wordt verduidelijkt dat:

- De waarborg geldt zowel voor het slachtoffer zelf 
als voor zijn rechthebbenden en voor het verhaal 
dat zou worden uitgeoefend op de verzekeraar 
die het gebruikte voertuig dekt of op het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds;

- Deze uitbreiding van de waarborg is enkel 
verworven te uwen gunste als opdrachtgever, en 
wordt dus op geen enkele wijze uitgebreid tot de 
persoonlijke  aansprakelijkheid van de bestuurder, 
de eigenaar, de houder of de gebruiker van het 
voertuig.

C. Wij behouden een verhaalrecht op de aan-
sprakelijke aangestelde.

2.10. Schade aan de voertuigen en de 
goederen van uw personeel

A. Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor 



Belfius Insurance NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0037
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN: BE70 0689 0667 8225 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064. 11 | 26

alle schade aan de voertuigen alsook aan de 
persoonlijke bezittingen van uw aangestelden, 
vennoten, zaakvoerders en bestuurders.

B. Wij verzekeren u niet voor:

a) schade die een personeelslid veroorzaakt aan 
zijn eigen voertuig; 

b) schade aan de voertuigen die toebehoren 
aan de verzekeringnemer of die hij zou huren 
of leasen.

2.11. Schade aan derden door de installaties 
buiten de onderneming

Wij verzekeren de schade aan derden door de 
installaties van de verzekerden die gelegen zijn 
buiten de omheining van uw onderneming, zoals 
leidingen voor water, gas, stoom en ontvlambare 
en/of explosieve stoffen of voor elke gevaarlijke 
substantie, elektrische kabels, verbindingskabels 
of – sporen naar spoorwegen, buurtspoorwegen en 
waterwegen, en andere gelijkaardige inrichtingen.

Schade die te maken heeft met de uitbating van 
kabelbanen is niet verzekerd.

2.12. Informaticaschade
Wij verzekeren u tegen de financiële gevolgen van 
uw extra-contractuele aansprakelijkheid voor schade 
aan derden door of in het kader van, het beheer van 
uw eigen website (met uitzondering van sociale 
media) of uw e-mailadressen (met uitzodering van 
alle andere informatica-systemen en in het bijzonder 
uw computers en uw servers), op voorwaarde dat de 
schade rechtstreeks voortvloeit uit de niet-toegestane 
toegang of een niet-toegestaan gebruik. Schade 
door het illegaal gebruik van persoonsgegevens of 
door het verspreiden van computervirussen zijn met 
name opgenomen in de dekking.

Deze waarborg is evenwel uitgesloten van dekking 
wanneer het systeem langs het welke de schade 
werd veroorzaakt (hier inbegrepen de werkposten, 
servers, clouds, smartphones, tablets, etc.) op het 
ogenblik van de niet-toegestane toegang of het niet-
toegestane gebruik, over geen adequate beveiliging 
beschikte.

We bedoelen daarmee de volgende maatregelen en 
uitrustingen:

a) een systeem voor controle op toegang en gebruik 
van gegevens en een controle op de toegang tot 
fysieke infrastructuur van informatica systemen;

b) de bescherming door een antivirus die virussen, 
spam en potentieel gevaarlijke websites kan 
detecteren;

c) de bescherming door een firewall die inkomende 
en uitgaande communicaties kan filteren en de 
flux van internetdata kan beveiligen;

d) de activatie van automatische updates van 
antivirus en firewalls zodat ze ten laatste 72uur na 
hun wijziging geïmplementeerd zijn.

De waarborg is verder enkel dan verworven, wanneer 
u uw wettelijke verplichtingen rond aangifte bij de 
bevoegde autoriteiten respecteerde.

2.13. Diefstal begaan door - of waartoe 
gelegenheid wordt geboden door - uw 
aangestelden

De waarborg is verworven wanneer er een klacht 
werd ingediend bij de bevoegde overheden, voor 
uw aansprakelijkheid in uw hoedanigheid als 
opdrachtgever voor: 

a) diefstal of poging tot diefstal door een niet-
leidinggevende aangestelde bij de uitoefening 
van zijn functie; 

b) diefstal of poging tot diefstal waartoe gelegenheid 
werd gegeven door de nalatigheid van een niet-
leidinggevende aangestelde bij de uitoefening 
van zijn functie.

Wij behouden  een verhaalrecht op de aansprakelijke 
aangestelde.

2.14. Schade bij het laden of lossen van de 
voertuigen van derden

Wij waarborgen uw extra-contractuele aan-
sprakelijkheid ten belope van het bedrag dat vermeld 
staat in de bijzondere voorwaarden voor de stoffelijke 
schade aan voertuigen die worden meegebracht 
door derden om te worden geladen of gelost, 
alsook aan de voertuigen van derden die tijdelijk 
geparkeerd staan in uw installaties, zelfs als die 
voertuigen verplaatst werden door de verzekerden 
in de genoemde installaties of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan.

Onder onmiddellijke omgeving verstaan wij 
een afstand van 25 meter vanaf de omheining 
van de uitbatingsgebouwen van de verzekerde 
onderneming of van de bouwplaatsen waar de 
verzekerden hun prestaties leveren.

2.15. Reclamepanelen, LED, vast of mobiel
Wij waarborgen de schade aan derden door 
reclamepanelen, met inbegrip van die welke 
dynamische boodschappen verspreiden op digitale 
schermen die aan u toebehoren. De dekking geldt 
zowel voor mobiele systemen (die op voertuigen 
gemonteerd worden) als voor vaste.

Het verkeersrisico blijft uitgesloten voor mobiele 
systemen.
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WAARBORG  
“TOEVERTROUWDE 
GOEDEREN”
Artikel 3.  Verzekeringsvoorwaarden

3.1. Voorwerp van de waarborg en verzekerde 
schade

Wij verzekeren uw contractuele en uw extra-
contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
zoals ze omschreven staat in de Belgische of in een 
buitenlandse wetgeving, als ze wordt ingeroepen 
voor:

a) alle schade aan roerende en onroerende 
goederen van derden waaraan u werkt in het 
kader van uw activiteiten,

b) alle schade aan goederen die toebehoren aan 
derden en die u gebruikt om ermee te werken,

c) alle schade aan goederen die toebehoren aan 
derden en die u bewaart volgens onderstaande 
modaliteiten.

Conform de samenloop van de limieten en de 
vrijstelling die vermeld staat in het luik “Verzekerde 
bedragen en waarborgen”, verzekeren wij:

a) de stoffelijke schade;

b) de onstoffelijke gevolgschade van gedekte stoffe-
lijke schade.

Wat verzekeren wij niet?

a) de onstoffelijke gevolgschade van niet-gedekte 
stoffelijke schade;

b) de zuiver onstoffelijke schade.

In het kader van deze waarborg:

A. worden diverse goederen die door hun ver-
pakking of door de samenstelling ervan één 
geheel vormen, beschouwd als één voorwerp;

B. als u werken uitvoert bij derden of in hun 
installaties, aan goederen die opgedeeld kunnen 
worden in van elkaar losstaande delen, worden 
enkel de delen die het voorwerp vormen van 
de prestatie of de verwerking, beschouwd als 
toevertrouwde voorwerpen.

3.2. Vrijstelling 
De vrijstelling die vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden geldt voor alle stoffelijke of onstoffelijke 
schade.

De verdediging van uw belangen wordt enkel ten 
laste genomen als de schade hoger ligt dan de 
geldende vrijstelling .

Artikel 4.  Basiswaarborgen

4.1. Voorwerp dat werd toevertrouwd om 
eraan te werken

Wij verzekeren u als uw aansprakelijkheid wordt 
ingeroepen voor alle schade aan een goed 

dat toebehoort aan derden en dat aan u werd 
toevertrouwd om eraan te werken (zoals voor een 
herstelling, een aanpassing, een verbetering, een 
onderhoudsbeurt of een vergelijkbare ingreep).

Het werk dat u uitvoert aan het goed, moet 
plaatsvinden in het kader van de verzekerde 
activiteiten zoals ze omschreven staan in de 
“bijzondere voorwaarden”. Zo niet is er geen dekking.

4.2. Toevertrouwd voorwerp om ermee te 
werken

Wij verzekeren u als uw aansprakelijkheid wordt 
ingeroepen voor alle schade aan een goed dat 
toebehoort aan derden en dat u in uw bezit heeft 
om te gebruiken als werkinstrument.

De waarborg is voor u verworven in het kader van 
de gratis terbeschikkingstelling voor maximaal 6 
maanden of van een verhuring, een renting of een 
leasing van maximaal 3 opeenvolgende maanden.

In het kader van een dergelijke terbeschikkingstelling 
geldt de waarborg echter alleen bij gebrek aan de 
dekking van een verzekering “Alle risico’s”. 

Het verhaal van de verzekeraar “Alle risico’s” van een 
goed dat gehuurd wordt door een verzekerde is niet 
gedekt in het kader van deze verzekering.

4.3. Voorwerp in (gratis) bewaring
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid als die wordt 
ingeroepen na schade aan een roerend goed dat u 
gratis in bewaring hebt genomen voor een periode 
van minder dan 365 opeenvolgende dagen.

Behalve indien dit anders werd bepaald in de 
bijzondere voorwaarden, zijn activiteiten inzake 
bewaar neming tegen betaling, opslag van handels-
goederen die bestemd zijn voor de verkoop of van 
elk ander voorwerp dat bestemd is voor de verkoop 
door uzelf, niet gedekt.
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DE WAARBORG  
“BA NA LEVERING  
VAN GOEDEREN OF 
NA DE UITVOERING 
VAN WERKEN”
Artikel 5. Verzekeringsvoorwaarden

5.1. Voorwerp van de waarborg
Wij verzekeren ten belope van de bedragen die 
vermeld staan in Bijzondere voorwaarden de 
contractuele en extra-contractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade 
aan derden door producten en goederen na levering 
ervan of door werkzaamheden na uitvoering ervan, 
in het kader van de beschreven activiteiten en de 
bijzondere voorwaarden.

Wij verzekeren eveneens de schade aan goederen 
die toebehoren aan derden door de verwerking van 
producten die werden geleverd door een verzekerde 
of door een derde, op voorwaarde dat de geleverde 
producten een gebrek vertonen en niet kunnen 
worden losgekoppeld van het product waarin ze 
verwerkt werden.

Deze waarborg heeft betrekking op de schade die 
wordt veroorzaakt door een gebrek dat voortvloeit 
uit een fout, verzuim of nalatigheid in het ontwerp, 
de fabricage, de behandeling, de voorbereiding 
of verpakking, de herstelling of het onderhoud, 
de plaatsing, montage, samenvoeging of iedere 
soortgelijke verrichting, de verpakking, etikettering, 
opslag, verzending, beschrijving, specificatie, 
promotie, gebruiksaanwijzing of waarschuwing.

5.2. Verzekerde aansprakelijkheden
Wij verzekeren uw contractuele en extra-con-
tractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid zoals 
ze omschreven wordt in de wet die van kracht is op 
het ogenblik van het schadegeval.

Wij verzekeren u binnen de beperkingen van de 
wettelijke bepalingen inzake de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, zonder dat wij verplicht kunnen 
worden een hogere schadevergoeding te betalen 
die voortvloeit uit specifieke verbintenissen die u zou 
hebben aangegaan.

5.3. Gedekte schade
Wij waarborgen de vergoeding:
- van de lichamelijke schade, 
- van de stoffelijke schade,
- en van de onstoffelijke gevolgschade. 
De zuivere onstoffelijke schade is uitgesloten, behalve 
indien dat anders vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden.

5.4. Verzekerde bedragen
De waarborg wordt toegekend conform de 
verzekerde bedragen die vermeld staan in de 

bijzondere voorwaarden, per schadegeval en per 
verzekeringsjaar.

5.5. Vrijstelling 
De vrijstelling die vermeld staat in de verzekerings-
voorwaarden, geldt voor alle stoffelijke  of onstoffelijke  
schade.

De verdediging van uw belangen wordt enkel ten 
laste genomen als de schade hoger ligt dan de 
geldende vrijstelling .

Artikel 6. Basiswaarborgen

6.1. Vervuiling
Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor alle 
schade aan derden als gevolg van een onopzettelijke 
vervuiling. Die waarborg is beperkt voor de stoffelijke  
en de onstoffelijke gevolgschade samen tot de 
kapitalen die vermeld staan in de bijzondere 
voorwaarden.

Het verzekerd bedrag voor de waarborg “Vervuiling” 
is begrepen in het verzekerd bedrag voor de 
stoffelijke  schade van de waarborg BA Na levering.

Als een andere, zelfs op latere datum gesloten 
verzekering, een specifieke dekking biedt voor de 
schade door vervuiling, zal de onderhavige waarborg 
pas van kracht worden als excedent van die specifieke 
verzekering.

6.2. Schade veroorzaakt door water, vuur, rook 
of een ontploffing

Wij verzekeren uw aansprakelijkheid voor de 
lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolg schade 
door water, vuur, rook of een ontploffing; 

De waarborg per schadegeval en per jaar voor 
stoffelijke en onstoffelijke schade samen is beperkt 
tot het verzekerd bedrag dat vermeld staat in de 
bijzondere voorwaarden. 

Het verzekerd bedrag voor de waarborg brand, 
ontploffing, rook en water is begrepen in het 
verzekerd bedrag voor de stoffelijke  schade van de 
waarborg BA Na Levering.

Algemene opmerking: niet cumuleerbaarheid 
van de waarborgen voorzien in artikel 6.1 en 6.2.

Indien een schade beantwoord aan de definitie 
van meerdere waarborgen van genoemde 
artikelen, is enkel de hoogste waarborg van toe-
passing.

De sublimieten zijn niet cumuleerbaar.

6.3. Voedselvergiftiging
Wij verzekeren uw burgerrechtelijke aan sprake-
lijkheid “na levering” bij voedselvergiftiging of 
bij aanwezigheid van vreemde voorwerpen in 
de voeding of de drank die wordt verstrekt aan 
bezoekers of aan genodigden.
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Gevallen van uitsluiting van toepassing 
op de waarborgen “Burgerrechtelijke 
aansprake lijk heid”

Artikel 7.  Gevallen van uitsluiting van 
de waarborg BA uitbating
Naast de gevallen van uitsluiting die gemeen-
schappelijk zijn voor alle waarborgen Burger-
rechtelijke aansprakelijkheid, zijn de volgende 
gevallen eveneens uitgesloten van de waarborg BA 
Uitbating:

1. schade die verband houdt met het af sluiten, 
uitvoeren of verbreken van een arbeids-
overeenkomst, alsook de schending van een 
bepaling inzake de sociale zekerheid;

2. de schadevergoedingen die u verschuldigd bent 
als werkgever krachtens de wetgeving op de 
arbeidsongevallen en de beroepsziekten;

3. schade veroorzaakt door motorrijtuigen in het 
kader van de verplichte verzekering van de 
burger rechtelijke aansprakelijkheid voor motor -
rijtuigen en vergelijkbare buitenlandse wet-
geving; 

4. de onstoffelijke gevolgschade van een niet 
door deze verzekeringspolis gedekte stoffelijke  
schade;

5. de stoffelijke schade of onstoffelijke schade die 
rechtstreeks voortvloeit uit een schadegeval 
waarvoor uw tienjarige aansprakelijkheid geldt 
op basis van de artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek;

6. schade die het gevolg is van het gebruik, het bezit 
of het manipuleren van vuurwerk of explosieven; 

7. schade door de roerende en onroerende 
goederen die deel uitmaken van uw vermogen, 
maar die niet dienen voor de uitoefening van uw 
beroeps activiteit; 

8. schade die het gevolg is van het gebruik, het 
bezit of het manipuleren van munitie, wapens of 
oorlogstuigen; 

9. schade die wordt veroorzaakt door rivier-, zee- of 
luchtvaartuigen of door elk drijvend of vliegend 
toestel, met uitzondering van drones met 
een gewicht van minder dan 10 kilogram, op 
voorwaarde dat ze als verzekerd vermeld staan in 
de bijzondere voorwaarden;

10. schade die het gevolg is van financiële ver-
richtingen; 

11. Onverminderd wat er uitdrukkelijk bepaald 
wordt in deze polis, dekt onze waarborg niet de 
aansprakelijkheid zonder fout of de objectieve 
aansprakelijkheid die door een specifieke wet of 
reglementering wordt opgelegd;

12. Behoudens andersluidende bepalingen in 
de “bijzondere voorwaarden” is de waarborg 
“Burenhinder” niet verworven als uw aansprake-
lijkheid in het kader van burenhinder uitsluitend 
voortvloeit uit een contractuele verbintenis die u 
hebt aanvaard;

13. De waarborg “schade aan de voertuigen en 
voorwerpen van het personeel” is niet verworven 
voor: 

a) schade die wordt veroorzaakt door een 
personeelslid aan zijn eigen voertuig; 

b) schade die voortvloeit uit het gebruik van 
voertuigen, ongeacht dewelke, behalve niet-
gemotoriseerde voertuigen  die noodzakelijk 
zijn voor zorgverstrekking;

c) schade aan voertuigen die toebehoren aan 
de verzekeringnemer, die hij huurt of leaset of 
waarvan hij houder is;

14. schade door elk feit of elke opeenvolging 
van feiten van dezelfde oorsprong, zodra dat 
feit of die feiten of die bepaalde schade die 
werd veroorzaakt, voortvloeit uit radioactieve 
eigenschappen, of zowel radioactieve als toxische, 
explosieve eigenschappen of andere gevaarlijke 
eigenschappen van nucleaire brandstoffen of 
radioactieve producten of afvalstoffen;

15. schade veroorzaakt door de niet-naleving van een 
tussen de partijen contractueel overeengekomen 
resultaatsverbintenis of zoals voorzien in de 
wetgeving.

16. Zuiver onstoffelijke schade die het gevolg is van 
een vertraging, een fout of een vergissing die u 
toerekenbaar is in het kader van een uitvoering 
van een contract.

Artikel 8.  Gevallen van uitsluiting 
van de waarborg ‘Toevertrouwde 
Goederen’
Zijn uitgesloten van de waarborg ‘Toevertrouwde 
Goederen”:

1. de onstoffelijke gevolgschade van een niet-
gedekte schade en de zuivere onstoffelijke  
schade;

2. schade die het gevolg is van de slechte uitvoering 
van de overeengekomen prestatie; de prijs voor 
de herstelling en/of het overeengekomen werk 
dat het voorwerp vormde van de prestatie die u 
moest uitvoeren;

3. het verlies aan toegevoegde waarde voor de 
verzekerde na een herstelling, een verandering, 
een wijziging of een verwerking van het 
toevertrouwde goed;

4. alle schade aan goederen die werden verkocht, 
gehuurd, geleased en/of geleverd door u of door 
een van uw onderaannemers en die zich voordoet 
tijdens de installatie, het testen, het regelen of 
elke andere prestatie, vóór de oplevering van de 
werken;

5. schade aan wedstrijddieren die werden toe-
vertrouwd aan de verzekerde;

6. schade als gevolg van de diefstal, de verdwijning 
of het verlies van het toevertrouwde goed.

 Niettemin:

a) bij diefstal of poging tot diefstal van een 
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toevertrouwd goed, omvat die waarborg 
uw aansprakelijkheid in uw hoedanigheid 
als opdrachtgever, op voorwaarde dat die 
diefstal of die poging tot diefstal werd begaan 
door een niet-leidinggevende aangestelde 
bij de uitoefening van zijn functies of die 
vergemakkelijkt werd door de nalatigheid 
van die aangestelde. Er moet een klacht zijn 
ingediend bij de bevoegde instanties.

 Wij behouden ons verhaalrecht op de 
aansprakelijke aangestelde:

b) bij de verdwijning of het verlies van een 
veedier dat aan u werd toevertrouwd en 
dat niet bestemd is om deel te nemen aan 
wedstrijden, vergoeden wij de schade volgens 
de dagwaarde. Onder dagwaarde verstaan wij 
de beurs-, handels- of vervangingswaarde op 
een bepaald tijdstip. Er moet een klacht zijn 
ingediend bij de bevoegde instanties;

c) bij de verdwijning of het verlies van een 
huisdier (dier dat niet bestemd is om te 
worden verkocht of geslacht of dat niet 
regelmatig deelneemt aan wedstrijden) dat 
aan u werd toevertrouwd, vergoeden wij de 
reële actuele waarde van het dier, rekening 
houdende met de veroudering van het dier 
sinds de datum van aankoop.

7. schade die gedekt kan worden in het kader van 
een brandverzekering;

8. schade aan vervoerde goederen, als het vervoer 
van goederen uw hoofdactiviteit is;

9. schade door voorspelbare en/of geleidelijke 
verslechtering of slijtage van het toevertrouwde 
goed of door een reeds bestaande intrinsieke 
tekortkoming.

Artikel 9.  Gevallen van uitsluiting voor 
de waarborg BA na Levering
Naast de gevallen van uitsluiting die ge meen-
schappelijk zijn voor alle waarborgen Burger-
rechtelijke aansprakelijkheid, zijn de volgende 
gevallen eveneens uitgesloten van de verzekering:

1. Schade aan een geleverd product of aan een 
uitgevoerd werk. Dat wil zeggen: de kosten voor 
vervanging of herstelling van geleverde defecte 
producten, de kosten voor het verbeteren of 
herbeginnen van een onzorgvuldig uitgevoerd 
werk.

 Wanneer een derde het geleverd product dat een 
gebrek vertoont, in zijn eigen product of in zijn 
eigen werk heeft opgenomen, gelden volgende 
regels : 

a) Indien het geleverde product scheidbaar 
is van het product waarin het geïntegreerd 
werd, is enkel de kost voor verwijdering en 
herplaatsing van het geleverde product 
gedekt. 

b) Indien het geleverde product niet scheidbaar 
is van het product waarin het geïntegreerd 

werd, is de herstellings- of vervangingskost 
van het volledige eindproduct gedekt met 
uitsluiting van de waarde van het geleverde 
product.

 Een geleverd product is scheidbaar als het kan 
worden weggenomen voor een kost lager dan 
de vervangingskost van het volledige product, 
dit zonder de rest van het product of het werk 
ernstig te beschadigen en voor zover dit materieel 
haalbaar is;

2. De kosten voor preventieve controle, detectie, 
inspectie en de uit- en inbouwkosten van de 
geleverde producten of uitgevoerde werken;

3. De kosten voor het terugroepen van producten 
die werden gemaakt door de verzekerde of 
door derden, zoals de kosten om het publiek te 
waarschuwen, de houders op te sporen, de kosten 
voor terugneming, onderzoek, verwijdering 
van gebrekkige producten en eerherstel door 
publiciteit;

4. Schade die uitsluitend voortvloeit uit het feit dat 
de geleverde producten of de uitgevoerde werken 
hun functie niet vervullen of niet beantwoorden 
aan de behoeften waarvoor die producten of 
werken bestemd waren. Dat geldt met name 
als de genoemde producten of werken niet 
voldoen aan de vereiste en beloofde efficiëntie, 
duurzaamheid, aanpasbaarheid, kwaliteit of 
rendement;

5. Schade door elk feit of elke opeenvolging 
van feiten van dezelfde oorsprong, zodra 
dat feit of die feiten of bepaalde schade die 
werd veroorzaakt, voortvloeit uit radioactieve 
eigenschappen of zowel radioactieve als toxische, 
explosieve eigenschappen of andere gevaarlijke 
eigenschappen van nucleaire brandstoffen of 
radioactieve producten of afvalstoffen;

6. Schade die wordt veroorzaakt door het gebrek 
of de fout die verzekerde niet vaststelde door 
de afwezigheid of ontoereikendheid van voor-
afgaande controles en tests op de producten. 
Dit criterium wordt beoordeeld in het licht van 
de meest recente stand van de wetenschap en 
techniek. Die schade blijft evenwel verzekerd als 
ze uitsluitend kan worden toegeschreven aan 
uitvoerende aangestelden die handelen buiten 
het medeweten of zonder de toestemming 
van de leidinggevende aangestelden van de 
verzekerde onderneming.

 Wij behouden evenwel ons verhaalrecht op de 
aansprakelijke aangestelde; 

7. Schade die voortvloeit uit een zichtbaar 
gebrek of een gebrek dat gekend is door de 
verzekeringnemer of de leidinggevende aan-
gestelden bij de levering;

8. Schade die valt onder de tienjarige aan-
sprakelijkheid van architecten, ingenieurs, land-
meters, andere dienstverleners in de bouwsector 
en aannemers zoals omschreven staat in artikel 
1792 en/of in artikel 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek;
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9. Schade die te uwen laste zou vallen gelet op de 
uitvoering van een overeenkomst die u ruimere 
verplichtingen oplegt dan die welke voortvloeien 
uit het gemeen Recht. Contractuele boetes en 
sancties zijn niet gedekt.

10. Schade door diensten van louter intellectuele 
aard;

11. Schade die wordt veroorzaakt door tabak in elk 
product op basis van tabak of door het gebruik 
van elektronische sigaretten; 

12. Schade die wordt veroorzaakt door ureum-
formaldehyde;

13. Zuiver onstoffelijke schade, behalve als die gedekt 
is door de bijzondere voorwaarden;

14. Schade door de schadelijke eigenschappen van 
asbest.

Artikel 10. - Gevallen van uitsluiting die 
gelden voor alle waarborgen inzake 
“burgerrechtelijke aansprakelijkheid”
1. Opzettelijk toegebrachte schade of schade die 

voortvloeit uit de zware fout van een verzekerde.

 Onder zware fout verstaan we:

a) Zich bevinden in een staat van dronkenschap 
of alcoholintoxicatie;

b) Zich in een vergelijkbare staat bevinden die 
het gevolg is van het gebruik van andere 
producten dan alcoholische dranken;

c) De uitoefening van activiteiten die door de 
wet- of regelgeving verboden is;

2. De strafrechtelijke verdediging, tuchtrechtelijke 
geschillen en geschillen inzake erelonen;

3. Schade door en aan motorrijtuigen die vallen 
onder de verplichte verzekering burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen;

4. Schade door brand, vuur, rook of ontploffing, die 
kan worden gedekt door een brandverzekering 
of een verzekering objectieve aansprakelijkheid 
bij brand of ontploffing;

5. Milieuschade, behalve als die het gevolg is 
van een plotse, onopzettelijke en onvoorziene 
gebeurtenis. Onder milieuschade verstaan we:

a) De verontreiniging of degeneratie van het 
milieu (water, lucht, bodem);

b) Milieuhinder (lawaai, geur, trillingen, straling, 
bewezen gevolgen voor het klimaat enz.).

6. Het verlies, de diefstal van of schade aan goederen 
waarvan de verzekerde huurder, bewaar nemer, 
ontlener of houder is, behalve in de gevallen die 
verzekerd zijn in het kader van de waarborgen 
“Toevertrouwde goederen”.

7. De schadevergoeding die u als werkgever moet 
betalen krachtens de wet van 10 april 1971 op de 
arbeidsongevallen;

8. Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het 
gevolg is van een wijziging van de atoomkern, 
de radioactiviteit en de voortbrenging van 
ioniserende stralingen.

9. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 
maatschappelijke lasthebbers van de verzekerde 
onderneming voor beheerfouten die werden 
begaan tijdens de uitoefening van hun mandaat;

10. Schade die te uwen laste zou komen gelet op de 
uitvoering van een overeenkomst die u ruimere 
verplichtingen oplegt dan die welke voortvloeien 
uit het gemeen recht. Contractuele boetes en 
sancties zijn niet gedekt.

11. Dadingen met het Openbaar Ministerie, boetes 
van welke aard ook, alsook de schadevergoeding 
die werd toegepast bij wijze van sanctie of 
afschrikkingsmiddel (zoals de “punitive damages” 
of “exemplary damages”) en de gerechtskosten in 
strafzaken;

12. Schade die voortvloeit uit uw deelname aan 
oproer, aanslagen, collectieve gewelddaden, 
stakingen en lock-outs;

13. Schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid 
zonder fout krachtens elke communautaire, 
regionale of nationale wetgeving of reglemen-
tering of krachtens soortgelijke buitenlandse 
wetgevingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald 
in de algemene of de bijzondere voorwaarden;

14. De kosten die werden gemaakt door de 
verzekerden om te vermijden dat er zich in de 
toekomst zekere schade voordoet en waarvan de 
uitvoering geen dreigend karakter vertoont.

15. In het kader van de waarborg voor schade 
veroorzaakt door onopzettelijke vervuiling, ver-
zekeren wij u niet voor:

a) schade die veroorzaakt of verergerd wordt 
door het niet naleven van de reglementering 
inzake milieubescherming, als die niet-
naleving werd getolereerd vóór de vervuiling 
zich voordeed, door de verzekeringnemer, 
de leidinggevenden en de leidinggevende 
aangestelden van de onderneming of door 
de technisch verantwoordelijke personen 
(o.m. die welke belast waren met de 
vervuilingsproblematiek);

b) gevallen van geleidelijke vervuiling;

c) gevallen van historische vervuiling,

d) sanering van een terrein dat u toebehoort;

16. De waarborg schade veroorzaakt door water, 
vuur, rook en ontploffing, is niet verworven voor:

a) wat verzekerbaar is in het kader van de waar-
borg “Derdenverhaal” die u kan onderschrijven 
in het kader van een brand polis. Deze 
uitsluiting is van toepassing ongeacht of u een 
polis brand hebt afgesloten of niet; 

b) uw objectieve aansprakelijkheid bij brand of 
ontploffing zoals omschreven staat in artikel 8 
van de wet van 30 juli 1979 betreffende 
de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in 
dergelijke gevallen of elke bestaande of 
toekomstige wetgeving die die wetgeving 
wijzigt, aanvult of vervangt.
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17. De schade veroorzaakt aan derden ten gevolge 
van de uitoefening door verzekerde van een 
gereglementeerde activiteit waarvoor hij niet 
beschikt over de nodige toelating of goedkeuring.

WAARBORG “RECHTS-
BIJSTAND”
Artikel 11.  Voorwaarden van 
de waarborg “Rechtsbijstand”- 
draagwijdte van de dekking

Toepassingsgebied
Wij verzekeren tegen de voorwaarden die vermeld 
staan in de volgende artikelen:

1. Uw strafrechtelijk verweer;

2. Uw verhaal op de aansprakelijke personen en 
hun eventuele onvermogen;

3. Uw strafrechtelijke borgstelling.

In het kader van de uitoefening van de beroeps-
activiteiten die omschreven staan in de verzekerings-
voorwaarden.

Voor elk schadegeval zijn die waarborgen verworven 
ten belope van de bedragen die vermeld staan in de 
bijzondere voorwaarden.

Artikel 12.  Voorwaarden van de 
verzekering “Rechtsbijstand” – 
verzekerde waarborgen

12.1. De waarborg strafrechtelijk verweer
Wij waarborgen uw strafrechtelijke verdediging 
telkens wanneer u gerechtelijk vervolgd wordt:

1. Na een gedekt schadegeval voor de waarborg 
“Burgerrechtelijke aansprakelijkheid” van deze 
verzekeringspolis;

2. Voor een inbreuk op de wetten en reglementen 
in verband met de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer en 
de uitvoeringsbesluiten als voetganger, fietser 
of bestuurder van een e-bike of als bestuurder 
van een licht gemotoriseerd voertuig (segway, 
monowheel, e-step) voor zover dit niet 
onderworpen is aan een verplichte verzekering. 
De inbreuk moet plaatsgehad hebben in het 
kader van een beroepsgebonden verplaatsing.

12.2. De waarborg burgerrechtelijk verhaal
Wij verdedigen uw rechten tot het verkrijgen 
via een minnelijke schikking of via gerechtelijke 
weg van een vergoeding van uw nadeel ten 
laste van de aansprakelijke persoon op basis 
van de extracontractuele burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid, conform de Belgische wetgeving ter 
zake of elke vergelijkbare bepaling in het buitenlands 
recht.

Wij verzekeren eveneens het verhaal in geval van:

1. De objectieve aansprakelijkheid bij brand of 
ontploffing (krachtens de wet van 30 juli 1979 
betreffende de preventie van brand en ontploffing 
en betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen en van het koninklijk besluit van 5 
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augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 
8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende 
de preventie van brand en ontploffing en 
betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen, of elke toekomstige wetgeving ter 
vervanging, wijziging of aanvulling daarvan) 

2. De objectieve aansprakelijkheid ten gunste 
van de zgn. zwakke weggebruikers (krachtens 
de wet van 31 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen of van elke toekomstige wet-
geving ter vervanging, wijziging of aanvulling 
daarvan).

Wij oefenen geen enkel verhaal uit tegen u, noch 
tegen enige persoon die deel uitmaakt van uw gezin 
of tegen elke andere verzekerde, behalve als de 
schade op een andere door die personen afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering afgewenteld kan 
worden.

12.3. De waarborg onvermogen
Wanneer de bekende aansprakelijke onvermogend 
wordt verklaard na uitvoering van alle middelen 
van verhaal, waarborgen wij aan de verzekerde 
de betaling van de vergoeding die hem door de 
rechtbank is toegekend, na aftrek van de in de 
bijzondere voorwaarden bedongen vrijstelling.

De waarborg geldt slechts in zover de tegemoet-
koming van ieder ander openbaar of privé-organisme 
uitgeput is. Die kan enkel worden ingeroepen in het 
kader van de waarborg “burgerrechtelijk verhaal”.

Het maximumbedrag dat wij voor onze rekening 
nemen, staat vermeld in de bijzondere voorwaarden.

12.4. De waarborg “strafrechtelijke 
borgstelling”

Wanneer bij een geschil gedekt door de waarborg 
strafrechtelijk verweer van deze polis, de overheid van 
een vreemd land een strafrechtelijke borgstelling eist, 
betalen wij die snel vooruit om uw invrijheidstelling te 
verkrijgen als u in preventieve hechtenis is genomen 
of om u in vrijheid te houden als u dreigt in hechtenis 
te worden genomen.

Zodra de borgsom is vrijgegeven, moet u op straffe 
van schadevergoeding alle formaliteiten vervullen 
die van u gevraagd zouden worden zodat wij de de 
door ons gestorte bedragen kunnen terugvorderen.

Wanneer de door ons betaalde borgsom geheel 
of gedeeltelijk wordt verbeurdverklaard of wordt 
aangewend tot betaling van een geldboete of van 
een strafrechtelijke dading, dan moet u ons op ons 
eerste verzoek daarvoor schadeloos te stellen.

Het maximumbedrag dat wij voor onze rekening 
nemen, staat vermeld in de bijzondere voorwaarden.

12.5. Waarborg “Voorschot op 
schadevergoeding”

Bij een geschil gedekt door de waarborg Burgerlijk 
verhaal van deze polis, schieten wij aan de verzekerde 
de verschuldigde schadevergoeding voor van zodra 

de persoon die ze moet betalen ge.dentificeerd is en 
het bedrag gekend is.

Wij vorderen dit voorschot dan in bij de aansprakelijke.
De verzekerde moet ons op de hoogte brengen 
van iedere rechtstreekse schadevergoeding door 
de aansprakelijke, diens verzekeraar of welk ander 
gelijkgesteld organisme ook.

In dit geval moet hij ons het voorschot dat we hem 
hebben betaald binnen 15 dagen volgend op deze 
schadevergoeding terugbetalen.

Wat in geval van schade?

Artikel 13.  Vrije keuze van advocaat of 
expert
Wanneer moet worden overgegaan tot een 
gerechtelijke of administratieve procedure, kiest u vrij 
een advocaat of iedere andere persoon die de vereiste 
kwalificaties heeft om uw belangen te verdedigen, 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet, door 
het verdedigen, vertegenwoordigen en behartigen 
van uw belangen en, in het geval van arbitrage, 
bemiddeling of een andere niet-gerechtelijke 
regeling van conflicten, een persoon die daartoe de 
vereiste kwalificaties heeft.

U verbindt zich ertoe de naam van de door u gekozen 
advocaat en/of expert aan ons bekend te maken.

Wij vergoeden de kosten en erelonen van de nieuwe 
advocaat of expert als u buiten uw wil genoodzaakt 
bent van advocaat of expert te veranderen.

U verbindt zich ertoe op ons verzoek de erelonen 
en kosten die wij overdreven achten, te betwisten, 
desgevallend voor de bevoegde Raad van de Orde 
der Advocaten, voor de respectieve tuchtorganen 
van de experts of voor de bevoegde rechtbank.

Artikel 14.  Meningsverschillen
Wanneer de partijen (de verzekerde en wij) van 
mening verschillen over de te volgen gedragslijn 
voor de regeling van het schadegeval, kan u een 
advocaat van uw keuze raadplegen, nadat wij ons 
standpunt of onze weigering om uw stelling te 
volgen bekendgemaakt hebben, onverminderd de 
mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Bevestigt die advocaat uw zienswijze, dan verlenen 
wij u rechtsbijstand, en vergoeden wij ook uw kosten 
en de erelonen die u voor die raadpleging hebt 
betaald. Zo niet vergoeden wij de kosten en erelonen 
van die raadpleging niet.

U mag evenwel, tegen het advies van uw advocaat 
in, op eigen kosten procederen. Verkrijgt u een 
beter resultaat, dan verlenen wij u rechtsbijstand 
en betalen wij u ook de kosten en erelonen voor die 
procedure terug.

Wij brengen u op de hoogte van de hierboven 
omschreven procedure, telkens als er zich een 
meningsverschil voordoet.
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Artikel 15.  Belangenconflict
Bij een belangenconflict met ons, mogen de 
verzekerden vrij een advocaat kiezen of als zij daaraan 
de voorkeur geven, elke andere persoon die beschikt 
over de nodige kwalificaties die vereist zijn door de 
wet betreffende de procedure voor het verdedigen 
van hun belangen. Dat recht is verworven voor 
de verzekerden vanaf de minnelijke fase van de 
geschilbehandeling.

Wij brengen de verzekerde op de hoogte brengen 
van dit recht, telkens als er zich een belangenconflict 
voordoet.

Artikel 16.  Terugbetaalde kosten en 
ontoereikendheid van verzekerde 
bedragen 
A. Gedekte kosten 

 Wij nemen de volgende kosten rechtstreeks 
ten laste, zonder dat de verzekerde ze moet 
voorschieten: 

a) de kosten en erelonen van de advocaat;

b) de kosten van de gerechtelijke en buiten-
gerechtelijke procedure, die worden aange-
rekend aan de verzekerde en de uitvoerings-
kosten;

c) de kosten en erelonen van gerechts-
deurwaarders en de kosten en erelonen van 
experten, technische raadgevers, bemidde-
laars, arbiters en elke andere persoon die 
beschikt over de vereiste kwalificaties door de 
wet die van toepassing is op de procedure;

d) de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de 
verzekerde als zijn persoonlijke verschijning 
voor een buitenlandse rechtbank wettelijk 
vereist of gerechtelijk bevolen is 

 Worden niet vergoed: 

a) straffen, geldboeten, opdeciemen en 
dadingen met het Openbaar Ministerie, 
evenals de bedragen in hoofdsom en 
bijkomende bedragen waartoe de verzekerde 
tot betaling kan veroordeeld worden zoals 
ondermeer de bijdragen aan het Fonds voor 
Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

b) de kosten en erelonen van de procedures 
voor internationale of supranationale 
gerechtshoven, met uitzondering van de 
prejudiciële vragen in het kader van een 
gedekt geschil;

c) de kosten en erelonen die de verzekerde vóór 
de schadeaangifte of zonder ons akkoord 
betaald heeft, tenzij ze gerechtvaardigd zijn 
door de dringendheid of wanneer ze kaderen 
in dringende bewarende maatregelen;

B. Ontoereikendheid van de verzekerde kapitalen

 Als meerdere verzekerden betrokken zijn in 
een schadegeval, dient u te bepalen welke 
prioriteit wij dienen toe te kennen aan elk van 
de verzekerden in geval van uitputting van de 
verzekerde kapitalen

Artikel 17.  Indeplaatsstelling
Wij treden in de plaats van de rechten van de 
verzekerden voor het recupereren van de gerechts-
kosten, de procedurevergoeding of van elk ander 
voorschot dat wij hebben betaald.

Indien door toedoen van de verzekerde de inde-
plaats stelling geen gevolg kan hebben in ons 
voordeel, dan kunnen wij de terugbetaling vorderen 
van de vergoeding in de mate van het nadeel dat wij 
hebben geleden.

De indeplaatsstelling mag niet in het nadeel zijn van 
de verzekerde, noch van de begunstigde die slechts 
ten dele vergoed zouden zijn geweest.

In dat geval kunnen zij hun rechten laten gelden voor 
wat hen nog verschuldigd is, bij voorrang boven ons.

Behoudens kwaad opzet oefenen wij ons recht op 
indeplaatsstelling niet uit op de bloedverwanten 
in rechte neergaande of opgaande lijn, op de 
echtgenoot of de aanverwanten in de rechte lijn 
van de verzekerde, noch op de bij hem inwonende 
personen, zijn gasten en zijn huispersoneel.

Wij kunnen ons recht tegen die personen echter wel 
uitoefenen in de mate waarin hun aansprakelijkheid 
daadwerkelijk gewaarborgd is door een verzekerings-
overeenkomst.

Als de geraadpleegde advocaat de stelling van de 
verzekerde bevestigt, dan zijn wij verplicht, ongeacht 
de uitkomst van de procedure, zijn waarborg te 
verstrekken, met inbegrip van de kosten en erelonen 
van de raadpleging.
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SPECIFIEKE  
GEVALLEN VAN UIT-
SLUITING VOOR DE 
WAARBORG RECHTS-
BIJSTAND
Artikel 18.  Specifieke gevallen 
van uitsluiting voor de waarborg 
rechtsbijstand
De specifieke gevallen van uitsluiting voor alle 
waarborgen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
zoals ze omschreven staan in artikel 10, gelden 
eveneens voor de waarborg rechtsbijstand.

De volgende specifieke gevallen van uitsluiting 
gelden in het kader van de waarborg “Rechtsbijstand”:

Er wordt geen dekking verleend voor vorderingen 
die verband houden met:

- schade die werd geleden in het kader van een 
zuiver contractuele aansprakelijkheid;

- het bezitten, houden of besturen van motor-
rijtuigen;

- stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade die u 
hebt geleden door brand, vuur, ontploffing en de 
daardoor ontstane rook- en waterschade aan de 
gebouwen die dienen voor de uitoefening van 
uw beroep en waarvan u eigenaar, huurder of 
gebruiker bent;

- milieuschade, tenzij die het gevolg is van een 
plotse, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis. 
Onder milieuschade verstaan we:

• de verontreiniging of degeneratie van het milieu 
(water, lucht, bodem);

• milieuhinder (geluid, geur, trillingen, straling, 
bewezen en onweerlegbare veranderingen van 
het klimaat enz.).;

- de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeids-
ongevallen;

- schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voort-
vloeit uit een wijziging van de atoomkern, radio-
activiteit en de voortbrenging van ioniserende 
stralingen, waarvoor de aansprakelijkheid uit-
sluitend berust bij de uitbater van een nucleaire 
installatie;

- Uw erelonen en het innen van schuldvorderingen 
inzake diensten of leveringen die u verricht hebt;

- onstoffelijke schade die werd geleden door de 
verzekerde en die niet voortvloeit uit lichamelijke 
of stoffelijke schade;

- Geschillen in verband met afgestane rechten;

- Geschillen in verband met Derdenrecht;

- Geschillen in verband met herhaalde overtredingen 
van de wet betreffende het welzijn op het werk;

- Geschillen in verband met Stedenbouw;

- Geschillen in verband met exploitatievergun-
ningen;

De volgende kosten worden niet terugbetaald:

- straffen, geldboeten, opdeciemen en dadingen 
met het Openbaar Ministerie, kosten voor een 
alcoholtest, bloedproef of drugsopsporingstest;

- de kosten en erelonen die de verzekerde vóór de 
schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald 
heeft, tenzij die kosten en erelonen gerechtvaardigd 
zijn.
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GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN
Artikel 19. Territoriale geldigheid en 
geldigheidsduur

Territorialiteit
1. In het kader van de waarborgen inzake aan-

sprakelijkheid geldt deze verzekering als uw 
exploitatie zetel gevestigd is in België;

 De verzekering is wereldwijd geldig met 
uitzondering van uitgevoerde werken op het 
grondgebied van de Verenigde Staten van 
Amerika en Canada en uitvoer van producten en 
diensten naar de Verenigde Staten van Amerika 
en Canada (behoudens andersluidende bepaling 
in de bijzondere voorwaarden).

2. In het kader van de waarborgen “Rechtsbijstand” 
is deze verzekering wereldwijd geldig als uw 
exploitatiezetel of de plaats die gewoonlijk 
dienstdoet voor de uitoefening van uw beroep, 
gelegen is in België.

Geldigheidsduur
1. In het kader van de waarborgen BA Uitbating, 

Toevertrouwde Goederen en BA Na levering, 
gelden de waarborgen voor schade die zich 
voordoet tijdens de duur van deze polis, met 
uitzondering van de schade die voortvloeit uit een 
feit of gebeurtenis waarvan de verzekerde kennis 
had of had moeten hebben bij het onderschrijven 
van de polis. (Occurrence).

2. In het kader van de waarborg “Rechtsbijstand” 
geldt de verzekering voor vorderingen die tijdens 
de duur van de polis schriftelijk tegen ons of 
tegen u worden ingesteld voor schadegevallen 
die zich tijdens die periode hebben voorgedaan.

Artikel 20.  Waarschuwing m.b.t. 
verzekeringsfraude

De aandacht van de verzekeringnemer wordt 
gevestigd op het feit dat iedere fraude of poging 
tot fraude gesanctioneerd wordt volgens de 
geldende wetgeving en/of de algemene en 
bijzondere bepalingen, en in voorkomend geval 
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Artikel 21.  Omschrijving en wijziging 
van het risico
Bij het afsluiten van de polis moet u ons alle 
omstandigheden melden waarvan u redelijkerwijs 
kan veronderstellen dat ze voor ons elementen voor 
de beoordeling van het risico vormen.

Tijdens de duur van de polis moet u ons zo snel 
mogelijk elke nieuwe omstandigheid en ook elke 
wijziging melden die kan leiden tot een aanzienlijke 

en duurzame verandering van de elementen die 
dienen om het risico te beoordelen.

Bij weglatingen of onvrijwillige onjuistheden in de 
verklaring stellen wij u voor om binnen een termijn 
van één maand vanaf de dag waarvan wij kennis 
hebben gekregen van de weglating of de onjuistheid 
van het risico of van de verzwaring ervan in de loop 
van de polis, de overeenkomst aan te passen:

- in geval van weglatingen of onjuistheden: op de 
dag dat wij er kennis van hebben gekregen;

- in geval van een verzwaring van het risico tijdens 
de polis: met terugwerkende kracht tot de dag van 
de verzwaring van het risico.

Als wij kunnen aantonen dat wij een dergelijk risico 
nooit verzekerd zouden hebben, kunnen wij de 
verzekering opzeggen binnen diezelfde termijn van 
één maand.

Het staat u vrij om het voorstel tot wijziging van de 
polis te aanvaarden. Als het voorstel tot wijziging van 
de verzekeringspolis wordt geweigerd door uzelf, of 
als na het verstrijken van de termijn van één maand 
te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit 
laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij de polis 
binnen vijftien dagen opzeggen.

Als er zich een schadegeval voordoet vóór de wijziging 
of de opzegging van de polis van kracht is geworden, 
leveren wij de overeengekomen prestatie indien u 
zich nauwgezet aan uw mededelingsverplichting 
heeft gehouden. Is dat niet het geval, dan mogen wij 
onze prestaties beperken volgens de verhouding die 
bestaat tussen de betaalde premie en de premie die 
betaald had moeten worden indien wij naar behoren 
ingelicht waren geweest.

Indien wij echter kunnen bewijzen dat wij een 
dergelijk risico nooit zouden hebben verzekerd, 
dan mogen wij onze prestatie beperken tot het 
terugbetalen van alle premies.

Als opzettelijk gegevens over (de verzwaring van) 
het risico verzwegen zouden worden of verkeerd 
worden voorgesteld, dan is de verzekering nietig 
en komen de premies die betaald werden tot op 
het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen 
van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist 
meedelen van die gegevens, ons toe.

Wanneer het risico dat het verzekerd voorval zich 
voordoet, in de loop van de polis aanzienlijk en blijvend 
verminderd is en wel in die mate dat wij het onder 
andere voorwaarden zouden hebben verzekerd 
indien die vermindering bij het onderschrijven van 
de polis had bestaan, staan wij een overeenkomstige 
vermindering van de premie toe vanaf de dag dat wij 
van de vermindering van het risico kennis hebben 
gekregen.

Indien wij niet tot overeenstemming komen over de 
nieuwe premie binnen een maand na uw aanvraag 
tot vermindering, kan u de polis opzeggen.
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DE PREMIE
Artikel 22.  Moment en modaliteiten 
van de premiebetaling
U betaalt uw premie vooraf, bij de ontvangst van het 
vervaldagbericht of tegen kwitantie.

Artikel 23.  Sancties bij niet-betaling 
van de premie
Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag 
kunnen wij de verzekeringsdekking schorsen 
of de polis opzeggen, nadat wij u in gebreke 
hebben gesteld bij deurwaardersexploot of per 
aangetekende brief.

De schorsing van de dekking of de opzegging van 
de polis hebben pas uitwerking na het verstrijken 
van een termijn van 15 dagen vanaf de dag volgend 
op de betekening of de afgifte ter post van de 
aangetekende brief.

Die ingebrekestelling doet geen afbreuk aan de 
waarborg voor een verzekerde gebeurtenis die zich 
heeft voorgedaan tijdens de periode die voorafgaat 
aan de schorsing of de opzegging.

De schorsing van de waarborg eindigt zodra u de 
vervallen premies hebt betaald.

Als wij in de ingebrekestelling de polis niet hebben 
opgezegd, kan die opzegging enkel gebeuren door 
het versturen van een nieuwe ingebrekestelling 
overeenkomstig het eerste en tweede lid van dit 
artikel.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk 
aan ons recht om de later nog te vervallen premies 
te vorderen, op voorwaarde dat u in gebreke 
werd gesteld overeenkomstig het eerste lid van 
dit artikel. Ons recht is evenwel beperkt tot twee 
opeenvolgende jaarpremies.

Artikel 24.  Gevolgen van een 
tariefwijziging
Indien wij ons tarief wijzigen en op voorwaarde 
dat wij u  van die wijziging op de hoogte hebben 
gebracht:

a) bij gewone brief op zijn minst 4 maanden 
vóór de jaarlijkse hoofdvervaldag, kan de 
verzekeringnemer deze polis opzeggen uiterlijk 3 
maanden vóór de jaarlijkse hoofdvervaldag;

b) Op het vervaldagbericht op zijn minst 4 maanden 
vóór de jaarlijkse hoofdvervaldag, kan de 
verzekeringnemer deze polis opzeggen uiterlijk 3 
maanden vóór de jaarlijkse hoofdvervaldag

- Als de verzekeringnemer gebruik maakt 
van zijn opzeggingsrecht, eindigt de polis 
30 dagen na uw schriftelijk verzoek, maar 
ten vroegste op de hoofdvervaldag waarop 
de wijzigingen van kracht hadden moeten 
worden.

- De verzekeringnemer heeft die opzeggings-

mogelijkheid evenwel niet wanneer de 
wijziging van het tarief voortvloeit uit een 
algemene aanpassing die de bevoegde 
overheid oplegt aan alle maatschappijen.

Artikel 25.  Premieberekening
De premie wordt berekend hetzij op een forfaitaire 
basis, hetzij op een regulariseerbare basis. De manier 
waarop de premie wordt berekend, staat vermeld in 
de bijzondere voorwaarden.

Als de verzekeringnemer werkt met onderaan nemers 
en hij wenst de persoonlijke aansprakelijkheid van 
die onderaannemers te dekken in het kader van zijn 
polis, dan wordt de premie altijd berekend op een 
regulariseerbare basis.

1. Polissen waarvan de premie op forfaitaire 
basis wordt berekend

De premie is forfaitair, dat wil zeggen dat ze vast 
is zolang de voorwaarden waartegen ze werd 
onderschreven vervuld zijn, en wordt berekend 
op basis van het aantal voltijds tewerkgestelde 
equivalenten (VTE) die actief zijn in de onderneming.

Hoe bepalen we het aantal voltijds tewerkgestelde 
equivalenten? 

- De bedrijfsleider, de meewerende leden van zijn 
gezin die onder één dak wonen, de vrijwillige 
helpers en een jobstudent (= de familiale cel), is 
gelijk aan 1 VTE (voor de hele groep);

- Elke actieve vennoot die niet beantwoordt aan 
voornoemde personen, is gelijk aan 1 VTE;

- Elke loontrekkende, uitzendkracht of persoon met 
een leercontract, die meer dan 50% van een voltijds 
uurrooster werkt, is gelijk aan 1 VTE; 

- Elke loontrekkende, uitzendkracht of persoon met 
een leercontract, die 50% of minder van een voltijds 
uurrooster werkt, is gelijk aan 1/2 VTE;

- Elke persoon die activiteiten uitoefent die 
omschreven worden als een flexi-job voor meer 
dan 250 uur per jaar, is gelijk aan een VTE. Bij 
minder dan 250uur per jaar, is die persoon gelijk 
aan ½ VTE;

- Het personeel dat gerekruteerd wordt voor 
beurzen, braderieën en opendeurdagen is gratis 
verzekerd, op voorwaarde dat de totale duur van 
de activiteiten niet meer dan 15 dagen per jaar 
bedraagt. Wanneer het aantal dagen groter is 
dan 15 dagen per jaar, dient de verzekeringnemer 
ons daarvan op de hoogte te brengen.

Wijziging van het aantal voltijdse equivalenten 
tijdens de duur van de polis

- Als het maximaal aantal VTE waarvoor de premie 
geldig blijft, verandert in de loop van de polis, moet 
u ons die wijziging binnen 30 dagen melden, 
onverminderd uw mededelingsplicht zoals 
vermeld in art 21.

- Als u ons de wijzigingen in het aantal VTE niet 
meldt en er doet zich een schadegeval voor, dan 
zal onze tegemoetkoming zich beperken tot de 
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verhouding tussen de gestorte premie en de 
premie die gestort had moeten zijn als u ons het 
juiste aantal VTE had gemeld.

2. Polissen waarvan de premie op 
regulariseerbare basis wordt berekend

Beschrijving van de omzet

Conform de bijzondere voorwaarden wordt de 
premie berekend door een vermenig vuldiging van 
de omzet zonder btw van de verzekeringnemer en de 
verzekerden vermeld in de bijzondere voorwaarden 
met het premiepercentage dat van toepassing is op 
elk risico van de onderneming.

Het bedrag van de omzet dat moet worden 
aangegeven is gelijk aan het totaal van de facturen 
voor de producten en diensten die werden geleverd 
en de werken die werden uitgevoerd tijdens de 
verzekeringsperiode (inclusief andere taksen dan de 
belasting over de toegevoegde waarde).

Voorlopige premie

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst en 
bij elke vervaldag moet de verzekeringnemer een 
voorlopige premie betalen. De voorlopige premie 
wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en 
wordt berekend op basis van de vermoedelijke 
definitieve premie.

Voor het eerste verzekeringsjaar of wanneer de 
onderneming pas is opgericht, wordt de voorlopige 
premie bepaald in onderling overleg tussen de 
verzekeringnemer en onszelf. Voor de volgende 
jaarpremies wordt de voorlopige premie aangepast 
op basis van de laatst bekende definitieve premie. 
De voorlopige premie wordt aangewend voor de 
volledige of gedeeltelijke betaling van de definitieve 
premie, die zal worden berekend op het einde van 
het verzekeringsjaar.

Aangifte van de omzet en de berekening van de 
definitieve premie.

Op het einde van het verzekeringsjaar geeft de 
verzekeringnemer of zijn gevolmachtigde de 
omzet van de verzekerde onderneming en van de 
bijkomende medeverzekerden zoals vermeld in de 
bijzondere voorwaarden, aan. Die aangifte moet 
gebeuren binnen twee maanden na het einde 
van elke verzekeringsperiode, bij voorkeur op de 
formulieren die wij u bezorgen. 

Op basis van die aangifte berekenen wij de definitieve 
premie en maken wij de afrekening, met aftrek van 
de reeds ontvangen voorlopige premie.

Het niet-aangeven van de lonen en de omzet.

Als de verzekeringnemer zijn omzet en die van de 
medeverzekerden niet tijdig aangeeft, hebben 
wij het recht een forfaitaire voorlopige premie te 
berekenen op basis van 150% van de bedragen die 
hebben gediend als referentie voor de berekening 
van de vorige voorlopige of definitieve premie.

De forfaitaire afrekening van de premie bevrijdt de 
verzekeringnemer niet van zijn verplichting om de 
omzet aan te geven, teneinde ons toe te laten de 
definitieve afrekening te maken.

Controle van de aangifte van de omzet.

Wij kunnen controle uitoefenen op de aangifte 
van de verzekerden die vermeld zijn in de 
algemene voorwaarden en op de aangiften van de 
verzekeringnemer of zijn gevolmachtigde, en zelfs 
de aangifte van de omzet zelf uitvoeren.

De verzekeringnemer dient onze afgevaardigden 
en ons alle stukken en documenten te bezorgen 
die bij een sociale of fiscale controle moeten worden 
voorgelegd.

Wij behouden dit recht gedurende drie jaar volgend 
op het einde de polis. 

Als de verzekeringnemer zijn verplichtingen niet 
nakomt, kunnen wij de polis opzeggen zoals bepaald 
in artikel 31 van de algemene voorwaarden.

Onze afgevaardigden en wijzelf verbinden ons tot 
strikte geheimhouding.
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BEPALINGEN BIJ EEN 
SCHADEGEVAL
Artikel 26.  Uw verplichtingen bij een 
schadegeval
Onverminderd de andere verplichtingen die worden 
opgelegd door deze verzekering, bent u ertoe 
verplicht:

- ons elk schadegeval schriftelijk te melden binnen 
acht dagen. Die termijn begint pas te lopen 
wanneer het voor u redelijkerwijs mogelijk is 
aangifte te doen;

- ons onmiddellijk alle nodige inlichtingen en 
documenten te bezorgen om ons onderzoek 
zoveel mogelijk te vergemakkelijken;

- onmiddellijk alle gerechtelijke en buiten gerechte-
lijke stukken aan ons of aan de door ons gekozen 
advocaat te bezorgen;

- te verschijnen op de hoorzittingen, op ons verzoek 
of op verzoek van de aangestelde advocaat en alle 
nodige procedurehandelingen te verrichten;

- u te onthouden van elke erkenning van aan-
sprakelijkheid, van dading, van betaling of belofte 
van betaling. Verlening van eerste hulp of loutere 
erkenning van de feiten wordt niet beschouwd als 
een erkenning van aansprakelijkheid;

- ons alle procedure-, gerechts- en expertisekosten 
te storten die u hebt teruggevorderd;

- ons op de hoogte te houden van alle initiatieven 
die genomen worden naar aanleiding van 
rechtstreekse contacten met de aangestelde 
advocaat of deskundige;

Houdt u zich niet aan die verplichtingen:

- om ons in te lichten over het zich voordoen van 
een schadegeval of 

- om ons onverwijld alle nuttige inlichtingen te 
bezorgen en een antwoord te geven op alle 
verzoeken die u krijgt voor het bepalen van 
de omstandigheden en de omvang van het 
schadegeval of 

- alle redelijke maatregelen te nemen voor het 
voorkomen of beperken van de gevolgen van het 
schadegeval, dan hebben wij het recht:

• bij een tekortkoming met bedrieglijk opzet, de 
waarborg te weigeren;

• in de andere gevallen de vergoeding of de 
tegemoetkomingen te verminderen of terug 
te vorderen ten belope van het nadeel dat wij 
hebben geleden.

Houdt u zich niet aan de andere verplichtingen die 
vermeld staan in dit artikel, dan kunnen wij een 
schadevergoeding vorderen.

De bewijslast ligt bij ons.

Artikel 27.  Indeplaatsstelling
Door de betaling van de tegemoetkoming treden 
wij ten belope van het bedrag daarvan in de 
rechten en vorderingen die aan de verzekerde of de 
begunstigde kunnen toebehoren tegen de derden 
die aansprakelijk zijn voor de schade. Bijgevolg 
kunnen noch de verzekerde, noch de begunstigde 
in de loop van de polis afstand van verhaal doen ten 
voordele van welke persoon of instelling dan ook 
zonder onze voorafgaande instemming.

Indien wij door toedoen van de verzekerde of de 
begunstigde ons recht op indeplaatsstelling niet 
kunnen uitoefenen, kunnen wij van die laatste 
eisen dat hij ons de uitbetaalde schadevergoeding 
terugbetaalt ten belope van het nadeel dat wij lijden.

Wij verbinden ons ertoe geen verhaal uit te oefenen 
tegen de afstammelingen in dalende of opgaande 
lijn, de echtgeno(o)t(e) en de aanverwanten in rechte 
lijn van de verzekerde, noch tegen de personen die 
onder diens dak wonen, zijn gasten en de leden van 
diens huispersoneel, behalve in geval van kwaad 
opzet of als hun aansprakelijkheid daadwerkelijk 
wordt gedekt door een verzekeringspolis.

U treedt eveneens in onze plaats in alle gevallen 
waarin u de tegemoetkoming van een objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering van welke aard ook 
kan genieten.

Artikel 28.  Verhaal tegen een 
verzekerde
Als wij een benadeelde persoon schadeloos 
moeten stellen, hoewel wij dat op grond van de 
wet op de verzekeringen of van deze polis zouden 
kunnen weigeren of onze prestaties zouden 
kunnen beperken, onafhankelijk van al onze andere 
rechten en vorderingen, behouden wij onszelf een 
verhaalrecht voor tegen de verzekeringnemer, en 
als daar reden toe is, tegen de andere verzekerden, 
ten belope van het deel van de aansprakelijkheid 
dat individueel toekomt aan de verzekerde. In dat 
geval hebben wij de plicht om, op straffe van de 
vervallenverklaring van ons verhaalrecht, u, of als daar 
reden toe is de andere verzekerden, onze intentie te 
kennen te geven om verhaal uit te oefenen zodra 
wij kennis hebben gekregen van de feiten die die 
beslissing rechtvaardigen. 



Belfius Insurance NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0037
Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN: BE70 0689 0667 8225 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064. 25 | 26

DUUR VAN DE  
OVEREENKOMST –  
INWERKINGTREDING 
EN EINDE
Artikel 29.  Inwerkingtreding van de 
verzekering
De verzekering gaat in op de datum die vermeld staat 
in de bijzondere voorwaarden, na de ondertekening 
van de polis door de beide partijen en na de betaling 
van de eerste premie.

Artikel 30.  Duur van de overeenkomst
Deze polis wordt afgesloten voor de duur en volgens 
de verlengingsvoorwaarden die voorzien zijn in de 
bijzondere voorwaarden.

Artikel 31.  Einde van de overeenkomst
De polis eindigt:

Van rechtswege:

a) Op de datum van de definitieve stopzetting van 
uw beroepsactiviteiten;

b) Als uw hoofdverblijfplaats of de plaats waar u uw 
beroep gewoonlijk uitoefent of de exploitatiezetel 
zich niet meer in België bevindt.

Wij kunnen de polis opzeggen:

a) op het einde van elke verzekeringsperiode, 
overeenkomstig artikel 31;

b) bij niet-betaling van de premie, overeenkomstig 
artikel 23;

c) bij het verzwijgen of onjuist meedelen van 
gegevens betreffende het risico zowel bij het 
sluiten als in de loop van de overeenkomst, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 21;

d) na elke schadeaangifte, maar uiterlijk één maand 
na de betaling of de weigering tot betaling van 
de schadevergoeding;

e) bij de publicatie van nieuwe wetsbepalingen die 
gevolgen zouden hebben voor de verzekerde 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid of voor de 
verzekering van die aansprakelijkheid.

De verzekeringnemer kan de polis opzeggen:

a) op het einde van elke verzekeringsperiode, 
overeenkomstig artikel 30;

b) na elke schadeaangifte, maar uiterlijk één maand 
na de betaling of de weigering tot betaling van 
de schadevergoeding;

c) in geval van de vermindering van het risico, 
overeenkomstig artikel 21;

d) in geval van een wijziging van het tarief, 
overeenkomstig artikel 24;

Specifieke bepalingen bij  faillissement

Bij een faillissement blijft deze polis bestaan ten 

voordele van de massa van de schuldeisers, die aan 
ons de nog te vervallen premies vanaf de verklaring 
van het faillissement verschuldigd is.

De curator van het faillissement en wij hebben 
evenwel het recht om deze polis op te zeggen. 
De curator van het faillissement kan deze polis 
enkel opzeggen binnen 3 maanden nadat het 
faillissement werd uitgesproken. Opzegging door 
ons is pas mogelijk ten vroegste 3 maanden nadat 
het faillissement werd uitgesproken.

Opzeggingsmodaliteiten

De opzegging van de polis gebeurt bij deur-
waarders exploot, met een aangetekende brief of 
door overhandiging van de opzeggingsbrief tegen 
ontvangst bewijs.

Behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 
21, 24 en 30 gaat de opzegging in na één maand, 
te rekenen vanaf de dag na de betekening, na de 
datum van het ontvangstbewijs of van de afgifte van 
de aangetekende brief ter post.

De opzegging van de polis na een schade-aangifte 
gaat in bij het verstrijken van een termijn van op 
zijn minst drie maanden te rekenen vanaf de dag 
na de betekening op de dag van de datum van het 
ontvangstbewijs of de dag na de verzending van de 
aangetekende brief. 

Als een verzekerde een van zijn verplichtingen in 
verband met een schadegeval niet nakomt met de 
bedoeling de verzekeraar te misleiden, kan deze het 
contract ten allen tijde opzeggen, op voorwaarde dat 
de verzekeraar bij een onderzoeksrechter een klacht 
met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen 
één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht 
heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 
196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Wetboek van 
strafvordering. De opzegging gaat in ten vroegste één 
maand te rekenen vanaf de dag na de betekening, 
de dag na de datum van het ontvangstbewijs of de 
dag na de verzending van de aangetekende brief. 
De verzekeraar moet de schade als gevolg van die 
opzegging vergoeden indien hij afstand doet van 
zijn vordering of indien de strafvordering uitmondt 
in een buitenvervolgingstelling of een vrijspraak.

Wij betalen het premiegedeelte terug dat betrekking 
heeft op de periode nadat de opzegging van kracht 
wordt.
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VARIA:  
TAKSEN EN KOSTEN, 
WOONPLAATS
Artikel 32.  Taksen en kosten
Alle kosten, belastingen en parafiscale bijdragen die 
uit hoofde van deze polis verschuldigd zijn, komen te 
uwen laste.

Artikel 33.  Keuze van de woonplaats
De voor ons bestemde mededelingen en berichten 
moeten, om geldig te zijn, aan één van onze zetels 
in België gedaan worden; die welke voor u bestemd 
zijn, worden geldig gedaan aan het laatste bij ons 
gekend adres.

Artikel 34.  Rechtspraak en toepasselijk 
recht
Alle geschillen die verband houden met deze polis 
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken. De Belgische wetten zijn 
van toepassing op deze verzekeringsovereenkomst.

Klachten

Artikel 35.  Klachtenbeheer
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw 
financieel adviseur of uw relatiebeheerder, of de 
Dienst Klachtenbeheer van Belfius via brief naar 
Dienst Klachtenbeheer (collinummer: 7908), Karel 
Rogierplein 11 in 1210 Brussel (complaints@belfius.be).

Niet tevreden met de voorgestelde oplossing? 
Dan kan u de Negotiator van Belfius contacteren: 
Negotiation (collinummer: 7913), Karel Rogierplein 11 
in 1210 Brussel (negotiation@belfius.be).

Vindt u niet meteen de oplossing, dan 
kan u terecht bij de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel  
(info@ombudsman.as).

U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke 
procedure te starten bij de bevoegde Belgische 
rechtbanken.

Meer info op belfius.be

BESCHERMING VAN UW 
PERSOONSGEGEVENS

Artikel 36. Bescherming van uw 
persoonsgegevens
Informatie

Belfius Verzekeringen NV en Belfius Bank NV, voor 
zover ze optreden als uw verzekeringstussenpersoon, 
verwerken uw persoonsgegevens voor diverse 
doeleinden, waaronder het sluiten en het uitvoeren 
van verzekeringspolissen, het naleven van wettelijke 
verplichtingen, de evaluatie van de klantrelatie, 
direct marketing en fraudebestrijding. Die gegevens 
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor 
de verwerking waarvoor ze werden ingezameld.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens in verband 
met voormelde doeleinden worden meegedeeld 
aan andere ondernemingen van de Belfius Groep en 
aan gespecialiseerde dienstverleners zoals experts, 
herstellers, herverzekeringsondernemingen en 
Datassur ESV.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens waarover 
wij beschikken in te kijken en ze desgevallend te 
laten corrigeren of verwijderen. U kan ook vragen 
om bepaalde van die gegevens over te maken aan 
een derde of rechtstreeks aan uzelf. Bovendien kan u 
vragen om de verwerking te beperken.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens 
waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, hebt u 
het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid 
van de verwerking op basis van de toestemming die 
werd gegeven vóór de intrekking daarvan.

Uw recht van verzet

U hebt het recht zich te verzetten tegen de 
verwerking van bepaalde persoonsgegevens en 
u kan zich op elk moment verzetten tegen het 
gebruik van uw persoonsgegevens voor direct 
marketingdoeleinden.

Meer informatie over de verwerking van uw persoons-
gegevens, de doeleinden van de verwerking en 
het uitoefenen van uw rechten vindt u terug in het 
Privacycharter van Belfius Insurance NV en Belfius 
Bank NV. Dat charter is beschikbaar in onze Belfius-
kantoren en kan eveneens geraadpleegd worden op 
www.belfius.be/privacycharter.

mailto:complaints%40belfius.be?subject=
mailto:negotiation%40belfius.be?subject=
mailto:info%40ombudsman.as?subject=
http://belfius.be
http://www.belfius.be/privacycharter
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Verzekering Burgerrechtelijke  
aansprakelijkheid onderneming
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
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Dit informatiedocument geeft u een overzicht van de belangrijkste dekkingen en gevallen van uitsluiting van deze verzekering. Het is niet gepersonaliseerd 
volgens uw specifieke behoeften, en de informatie die erin vervat ligt, is niet volledig. Voor alle aanvullende informatie over de gekozen verzekering 
en uw verplichtingen verwijzen wij naar de precontractuele en contractuele voorwaarden van deze verzekering. 

Over welke soort verzekering gaat het? 
De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Onderneming is een verzekeringspolis is een verzekeringspolis die tussenkomst 
verleent voor schade aan derden veroorzaakt tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit tijdens de uitoefening van uw 
beroepsactiviteit. In die optiek verbindt de verzekeraar zich ertoe de stoffelijke, onstoffelijke en lichamelijke schade te vergoeden die 
werd berokkend aan derden (of aan de goederen van derden als die aan u werden toevertrouwd in het kader van uw beroepsactiviteit.)

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

	P Basiswaarborgen:

	P De extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
(uitbating);

	P De contractuele en de extracontractuele burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid (Na levering);

	P Schade aan goederen die aan u werden toevertrouwd om 
eraan te werken, om ermee te werken of die u gratis in 
bewaring neemt;

	P Burenhinder;

	P Milieuaantasting;

	P Schade door brand, vuur, rook, ontploffing, water;

	P Schade door onderaannemers (feitelijke aansprakelijkheid);

	P Schade door privéwerkzaamheden, schade aan derden door 
uw aangestelden als zij tuin- of huishoudelijke werkzaamheden 
of andere vergelijkbare privéwerkzaamheden uitvoeren voor 
uw rekening;

	P Schade aan of door een uitzendkracht;

	P Schade aan gehuurd of uitgeleend personeel;

	P Schade door geleend en ontleend materiaal,

	P Schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen die 
toebehoren aan of ter beschikking worden gesteld van de 
verzekerden;

	P Schade door motorrijtuigen en zelfrijdende werktuigen die 
toebehoren aan of ter beschikking worden gesteld van de 
aangestelden;

	P Schade aan voertuigen en aan materiaal van derden;

	P Schade aan voertuigen en aan bezittingen van het personeel;

	P Schade door installaties die zich buiten de onderneming 
bevinden;

	P Rechtsbijstand: uw verdediging, verhaal tegen de 
aansprakelijke persoon, onvermogen van derden en 
strafrechtelijke borgstelling;
• De kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de 

gerechtsdeurwaarder;
• De kosten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke 

procedure die te uwen laste komen;
• De kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per 

uitvoerbare titel.

 Wat is niet verzekerd? 

Volgende zaken zijn uitgesloten van de basiswaarborgen:

 O Geschillen die vallen onder de zuivere contractuele 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid;

 O Geschillen met betrekking tot motorrijtuigen die hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor het verkeer op de openbare weg en die in 
het verkeer werden gebracht;

 O Geschillen met betrekking tot elk rivier-, zee-, spoorweg-, 
lucht- of ruimtewerktuig of -voertuig, alsook met betrekking 
tot de goederen die ze vervoeren;

 O Geschillen in verband met schade door water, vuur, rook of 
een ontploffing die gedekt zijn in het kader van een brandpolis;

 O Het verhaal op grond van de wetgeving betreffende 
arbeidsongevallen en beroepsziekten;

 O Geschillen in verband met de uitoefening van andere dan de 
in de bijzondere voorwaarden beschreven activiteiten;

 O Geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik 
van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, de niet-naleving 
van de wetgeving inzake mededinging en de schending van 
intellectuele-eigendomsrechten;

 O Geschillen die verband houden met feiten begaan door de 
verzekerde terwijl hij verkeerde in een staat van dronkenschap, 
alcoholintoxicatie of door het gebruik van verdovende 
middelen;

 O Geschillen die te maken hebben met oorlogsfeiten, oproer, 
terrorisme, collectieve gewelddaden, stakingen, lock-outs;

 O Geschillen met betrekking tot schade die voortvloeit uit 
explosieven, mijnontploffingen, horizontale boringen, munitie, 
oorlogswapens of vuurwerk;

 O Geschillen met betrekking tot de schade die voortvloeit uit 
de schadelijke eigenschappen van asbest;

 O Schade die voortvloeit uit de volledige of gedeeltelijke niet-
uitvoering van uw contractuele verbintenissen.

 O Een manifeste zware fout;

 O Opzettelijke schade.
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 Zijn er beperkingen verbonden aan de 
dekking? 

 ! Vrijstelling : bedrag dat te uwen laste blijft en dat vermeld 
staat in de algemene en/of de bijzondere voorwaarden van 
uw polis

 ! De vergoedingslimieten die voorzien zijn in de algemene 
en/of de bijzondere voorwaarden van uw polis

 Waar ben ik gedekt?
De waarborg geldt voor schade die zich voordoet in de hele wereld, voor zover ze voortvloeit uit een activiteit van uw in België gelegen 
exploitatiezetels. Schade door producten of werkzaamheden die werden geleverd of uitgevoerd buiten de Europese Unie, is evenwel 
uitgesloten.

 Welke verplichtingen heb ik?
• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de polis.
• De verzekeraar op de hoogte brengen van een eventuele wijziging van het verzekerde risico tijdens de duur van polis.
• Alle noodzakelijke maatregelen nemen om een schadegeval te voorkomen.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de algemene voorwaarden bepaalde termijnen en de schade beperken. 
• De nodige maatregelen treffen om de omstandigheden van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

  Wanneer en hoe betalen?
U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt. De premie moet elk jaar worden betaald vóór de in de 
overeenkomst vastgelegde jaarlijkse vervaldag. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, 
maandelijks), dan kan dat extra kosten inhouden. Jaarlijks, vastgelegd in de polis. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk 
is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten inhouden.

  Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering treedt in werking op de datum die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, na ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en de betaling van de eerste premie. De polis wordt gesloten voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor 
opeenvolgende periodes van één jaar.

  Hoe kan ik de polis opzeggen?
U kan uw verzekeringspolis opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de polis. De polis moet worden 
opgezegd door middel van een aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door de overhandiging van een opzegbrief met 
ontvangstbewijs. 
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