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Verzekering Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid & Lichamelijke Ongevallen 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Belfius Insurance nv Verenigingen en VZW Cover 
Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - I/0037-VERAS/N-032012/012018

Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. Dit document 

werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie 
gelieve de contractuele en précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit ?

Verenigingen en VZW Cover is een verzekeringsovereenkomst voor verenigingen en VZW’s, die de risico’s van deze laatsten dekt 
op het gebied van burgerrechtelijke aansprakelijkheid of eventuele lichamelijke ongevallen van haar medewerkers en/of vrijwilligers

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen: 

PP Algemene & Persoonlijke burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid:

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid die ten laste kan vallen 
van de VZW en verenigingen, hun bezoldigde bestuurders, 
hun werknemers, leden, deelnemers en vrijwilligers voor 
schade veroorzaakt aan derden in het kader van de artikels 

1382 tot 1386bis van het Burgerlijk Wetboek (of gelijkaardige 
bepalingen van buitenlands recht).

PP BA Toevertrouwde goederen:

De aansprakelijkheid van verzekerden voor schade 
veroorzaakt aan goederen die toebehoren aan derden, en 
die aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd:
• Om eraan te werken

• Om ermee te werken

• Om ze tijdelijk te bewaren
• Om ze tijdelijk te gebruiken
PP BA na levering:

PP De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden 
door de producten na hun levering of door de werken na hun 

uitvoering

PP Beroepsaansprakelijkheid:

De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt aan derden, voor activiteiten en personen 
vermeld bij de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de 
bijzondere voorwaarden, en die voortvloeit uit:
• Professionele fout

• Vergissing, nalatigheid of een vergetelheid tijdens de 
uitvoering van de verzekerde activiteiten

• Verlies, beschadiging of verdwijning van documenten die 
eigendom zijn van derden en waarvan de verzekerden 
bewaarnemers zijn.

PP Lichamelijke ongevallen:

• Overlijden
• Blijvende invaliditeit
• Tijdelijke ongeschiktheid
• Medische en andere kosten

PP Rechtsbijstand:

• Strafrechtelijk verweer van de verzekerde
• Burgerlijk verhaal op de aansprakelijke
• Onvermogen van de aansprakelijke
• Betaling van een voorschot op de schadevergoeding

• Strafrechtelijke borgstelling van de verzekerde

 Wat is niet verzekerd? 

Zijn onder andere uitgesloten van de verzekering:

Algemene & Persoonlijke burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid:

 O Onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door een niet gedekte 
schade.

 O Zuiver onstoffelijke schade bij burenhinder of milieuaantasting.

Toevertrouwde voorwerpen

 O Schade veroorzaakt aan goederen die aan de verzekerde 

zijn toevertrouwd om verkocht te worden.
 O Schade aan motorvoertuigen door het gebruik ervan in het 

verkeer.

 O Schade voortvloeiend uit diefstal, verdwijning of verlies van 
het toevertrouwd goed.

BA na levering

 O De slechte uitvoering van bestelde prestaties (niet-verkregen 
resultaat)

 O Plaatsings- en herplaatsingskosten
 O De kosten van het terugroepen van een product

 O Schade i.v.m. de tienjarige aansprakelijkheid van architecten 
en aannemers (art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) 

Lichamelijke ongevallen

 O Vrijwillige verminking, zelfdoding en de gevolgen van een 
poging tot zelfdoding

 O Lichamelijke ongevallen waarop de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 van toepassing is

Rechtsbijstand

 O Geschillen die vallen onder de zuiver contractuele 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
 O Verhaal op grond van de wetgeving betreffende de 

arbeidsongevallen en beroepsziekten

Beroepsaansprakelijkheid

 O Schade die te voorzien was bij aanvang van de uitvoering 
van de taak

 O Schade i.v.m. de tienjarige aansprakelijkheid van architecten 
en aannemers (art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) 

 O Geschillen in verband met uw erelonen en de uitvoerings-
modaliteiten van het werk
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 Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd.

 Wat zijn mijn verplichtingen?

• Het risico waarheidsgetrouw aangeven bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar waarschuwen bij het aanvatten van nieuwe activiteiten of oprichten van nieuwe bedrijfszetels, het op de markt 

brengen van nieuwe producten, het wijzigen van de groep voltijds tewerkgestelde equivalenten, het gebruik van andere materialen, 
procedés of technieken die een verzwaring van de essentiële kenmerken van de risico’s vormen

• Alle nodige maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden.
• Een schadegeval aangeven binnen de in de algemene voorwaarden bepaalde termijnen en de schade beperken. Alle nodige 

maatregelen treffen om de omstandigheden van het schadegeval te voorkomen of te beperken.

 Wanneer en hoe betaal ik?

• U bent verplicht om de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek. De premie moet elk jaar worden betaald voor 
de jaarlijkse vervaldag zoals vastgelegd in de overeenkomst. Wanneer een gespreide premiebetaling mogelijk is (halfjaarlijks, 
driemaandelijks, maandelijks), dan kan dat extra kosten teweegbrengen.

 Wanneer begint en eindigt de dekking?

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en 
wordt stilzwijgend verlengd. De dekking is van toepassing voor schade die zich heeft voorgedaan tijdens de dekkingsperiode EN die 
tijdens dezelfde periode werd aangegeven aan de verzekeraar.

 Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekeringsovereenkomst ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst opzeggen. De 
opzegging van de overeenkomst gebeurt per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief 
met ontvangstbewijs 

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

Bedrag van dekking:

 ! Het bedrag van de dekking wordt vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. Op basis van dit bedrag is eveneens de 

tussenkomst inzake interesten en reddingskosten beperkt.

Franchise:

 ! Op sommige (deel)waarborgen draagt de verzekerde een 
eigen risico: aangezien deze varieert verwijzen wij hiervoor 
naar de Algemene Voorwaarden.

Optionele waarborgen:

 £ Waarborg Lichamelijke ongevallen is verzekerbaar voor alle 
verzekerden

 £ Stoffelijke schade na lichamelijk ongeval

 £ Ziekten en contaminatie


