
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande deze verzekering.  
 

Welk soort verzekering is dit? 
 
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating dekt de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde 
onderneming voor schade aan derden tijdens de aangegeven bedrijfsactiviteiten. De verzekering maakt deel uit van een moduleerbare 
package en kan worden aangevuld met een verzekering Rechtsbijstand, een verzekering BA Na Levering, een waarborg Toevertrouwde 
Goederen en diverse andere waarborgen. 

 
Wat is verzekerd? 
 

 
 Lichamelijke schade 
 Materiële schade 
 Onstoffelijke gevolgschade 
 Onstoffelijke niet-gevolgschade veroorzaakt door een 

plotselinge, onopzettelijke en onvoorspelbare gebeurtenis 
 

Basiswaarborgen (inbegrepen in de premie): 

 Brand, vuur, ontploffing, rook, water 

 Milieuaantasting en schade aan het milieu 

 Burenhinder 

 BA opdrachtgever 

Aanvullende waarborgen (inbegrepen in de premie): 

 Bouwplaats- of hijstoestellen 

 Door derden meegebrachte goederen 

 Uitgeleend personeel 

 Uitgeleende voorwerpen 

 Bijkomstige activiteiten 

 BA Gebouw  

 Bijzondere waarborg (inbegrepen in de premie op voorwaarde dat 
dit op voorhand werd meegedeeld) 

 Geleend personeel - uitzendkrachten 

Facultatieve waarborgen (afhankelijk van de activiteit): 

 Toevertrouwde voorwerpen  

 BA Na Levering 

Facultatieve waarborgen (mits bijpremie): 

 Toeleveranciers 

Automatisch verzekerd (mits bijpremie): 

 Rechtsbijstand (strafrechtelijke verdediging, extracontractueel 
burgerlijk verhaal en onvermogen van derden) 

 
Wat is niet verzekerd? 
 

 
In BA: 
 
 Opzettelijk veroorzaakte schade 
 Voorspelbare schade, terugkerende schade door het niet nemen 

van voorzorgsmaatregelen, schade als gevolg van 
alcoholintoxicatie ... 

 Onstoffelijke schade als gevolg van niet gedekte lichamelijke of 
materiële schade 

 Schade veroorzaakt door voertuigen (met uitzondering van vaste 
of mobiele bouwplaats- of hijstoestellen) 

 Schade veroorzaakt door zee- of luchtvaartuigen  
 Schade als gevolg van financiële transacties, misbruik van 

vertrouwen ... 
 Schade ten gevolge van het niet of slechts gedeeltelijk nakomen 

van contractuele verbintenissen 
 Gerechtelijke, transactionele, administratieve of economische 

boeten 
 Schade ten gevolge van oorlog, een aanslag of een 

arbeidsconflict 
 Schade door asbest en door de schadelijkheid van afval 
 Schade ten gevolge van een nucleair risico 
 Foutloze aansprakelijkheid (objectieve aansprakelijkheid brand 

en ontploffing ...) 
 BA van de maatschappelijke lasthebbers 
 BA vrijwilligers 
 Schade veroorzaakt door vuurwerk  
 
In RB: specifieke uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden 
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

  
! Schade ten gevolge van hetzelfde schadeverwekkende feit 
! Schade die u zelf kunt herstellen 
! Bedrag van de schade boven de vergoedingslimieten voorzien in 

de algemene en/of bijzondere voorwaarden 
! Schade onder of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (het 

bedrag dat ten laste van de verzekerde blijft). De 
eigenrisicobedragen zijn vermeld in de algemene en/of 
bijzondere voorwaarden. 

 

 

 Waar ben ik gedekt? 

 Hoofdverzekering: in het gebouw, de constructies en de bijgebouwen < 20 m² gelegen op het adres van het risico in België 

 Waarborguitbreidingen: de dekking is wereldwijd verworven (met uitzondering van uw nieuwe adres: in België) 
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Waar ben ik gedekt? 
 
 

 Wereldwijd voor schade die het gevolg is van: 

 De activiteiten van uw bedrijfszetels in België 

 Werkzaamheden uitgevoerd in Europa 

 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

 
 Bij het afsluiten van het contract: correct aangeven van alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en die u redelijkerwijs 

moet beschouwen als elementen die meetellen bij de beoordeling van het risico. 

 

 Tijdens de looptijd van het contract:  

 Elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en duurzame verzwaring van het risico betekent (bijvoorbeeld: uitbreidingen, 

nieuwe activiteiten, nieuwe producten ...) 

 De gegevens voor de berekening van de premie verschaffen (jaarlijkse bezoldigingen, omzet ...) en elke wijziging in de 

samenstelling van het personeel meedelen 

 

 Bij een schadegeval:  

 alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval of de verergering ervan te vermijden  

 onverwijld en in ieder geval zo snel mogelijk het schadegeval, de precieze omstandigheden en de omvang van de schade 

aangeven 

 meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Bijvoorbeeld: onze expert ontvangen, de gerechtelijke stukken bezorgen ... 

 

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
 
 

U bent verplicht om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. U ontvangt daarvoor een 
betalingsverzoek. Het kan gaan om een forfaitaire en/of een voorlopige premie. De voorlopige premie wordt na het vervallen van de 
termijn afgerekend.  U kunt kiezen om de betaling te spreiden. Daarvoor worden eventueel bijkomende kosten aangerekend. U betaalt de 
premie, die wordt afgerekend na het vervallen van de termijn, na ontvangst van de jaarlijkse afrekening. 

 

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 

 
De looptijd, de jaarlijkse vervaldag en de ingangsdatum van de verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het contract wordt 
gesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking ten vroegste na betaling van de eerste premie. 
 

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
 

 
U kunt uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. De opzegging kan 
gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.  
 

                
               

               
               
               
               
               
               
               
   

 
 
               

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 

Correspondentieadres: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
Tél. : 080 85 35 35 • Fax : 080 86 29 39 • e-mail : ap@ardenne-prevoyante.com • internet : www.ardenneprevoyante.be 

mailto:ap@ardenne-prevoyante.com
http://www.ardenneprevoyante.be/

