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Wat is niet verzekerd?  

 Opzettelijke schade door een verzekerde 

 Schade door grove schuld 

 Schade aan de partner en aan bloed- en 
aanverwanten in rechte lijn die in gezinsverband 
samenwonen met u 

 Schade waarvoor de verzekerde louter contractueel 
aansprakelijk is 

 Schade aan dieren en goederen die een verzekerde 
in leen, huur of bewaring heeft 

 Stoffelijke schade door brand, vuur, ontploffing en de 
daardoor ontstane rook- en waterschade die haar 
oorsprong vindt in de lokalen of vaste installaties 
waarvan u eigenaar, huurder of gebruiker bent 

 Schade door dieren of door vervoer- en 
verplaatsingsmiddelen van gelijk welke aard en hun 
lading, voor zover in de Bijzondere Voorwaarden 
daarvoor geen dekking wordt verleend 

 Schade aan de zaal: schade door brand en ontploffing 

 

Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: 1.239.467,62 EUR 

! Materiële schade: 123.946,76 EUR 

! Rechtsbijstand: 6.197,34 EUR 

! Schade aan de zaal: 25.000 EUR 

! Er kan een franchise voorzien zijn in de Bijzondere 
Voorwaarden 

Wat is dit voor type verzekering?  

Deze verzekering verzekert de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de 
verzekerde activiteiten.   

 

Wat is verzekerd?  

✓ De schade veroorzaakt tijdens de verzekerde activiteit 

✓ Verzekerden: de verzekeringnemer en de leden van 
zijn gezin. Als de verzekeringnemer een rechtspersoon 
is ook de bestuurders, de zaakvoerders en de 
werkende vennoten en de aangestelden wanneer de 
verzekeringnemer burgerrechtelijk aansprakelijk is. 

Keuzewaarborg 

✓ Schade aan de zaal: accidentele schade aan de zaal 
die wordt gebruikt. De veroorzaker van de schade moet 
gekend zijn 

✓ Rechtsbijstand: juridische bijstand voor de verdediging 
van uw belangen 

Disclaimer: Dit document geeft u een zeer algemeen beeld van een verzekeringsproduct. De informatie in deze fiche is niet afgestemd op uw individuele behoeften. 
Alleen de volledige polis geeft u een accuraat beeld van uw en onze rechten en plichten. Informeer u daarom bij uw bemiddelaar en raadpleeg de Algemene 
Voorwaarden over het gekozen verzekeringsproduct op www.baloise.be/algemenevoorwaarden.  

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 

Korte Termijn             

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

Baloise Insurance  Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Korte Termijn 
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Waar ben ik verzekerd?  

✓ Onze waarborgen gelden voor de activiteiten die in België worden georganiseerd, voor zover de verzekerde zijn 
gewone verblijfplaats in België heeft. 

✓ De waarborgen van deze verzekering gelden bovendien voor zover de schade is voorgevallen tijdens de 
geldigheidsduur van de polis. 

  

Wanneer en hoe moet ik betalen?  

U betaalt de premie wanneer u de verzekering koopt. Het platform zal u vragen om de betaling online uit te voeren. 

  

Wanneer start en eindigt de dekking?  

De duur van de verzekering hangt af van de duur van het evenement. 

De verzekering begint te lopen vanaf de eerste dag van de opbouw van het evenement. U geeft die datum op. De 
verzekering eindigt op de laatste dag van de afbraakwerken. Ook die datum geeft u op. De begindatum en de einddatum 
van de verzekering worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• Bij het nemen van de polis bent u verplicht om alle informatie die een invloed kan hebben op de beoordeling van het 
risico nauwkeurig mee te delen. 

• U bent verplicht om nieuwe informatie die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico met zich meebrengt 
nauwkeurig mee te delen. 

• Bij een schadegeval moet u al het mogelijke doen om de omvang van de schade te beperken. 

• Bij een schadegeval moet u voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de beschadigde goederen, 
waardoor de oorzaak of de omvang van de schade niet meer kan vastgesteld worden. 

• Bij een schadegeval moet u ons onmiddellijk verwittigen en ons alle documenten en informatie over het schadegeval 
bezorgen. 

• Bij een schadegeval moet u elke aansprakelijkheidserkenning, betaling of belofte van betaling weigeren. 

   

Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen vóór de aanvang van het verzekerde evenement. U zegt de verzekering 

op via het platform. Is het evenement begonnen? Dan kunt u de verzekering niet meer opzeggen. 
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