
Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze verzekering. 
Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is niet exhaustief. 
Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele 
voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen. 

Welk soort verzekering is dit? 
De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt de op de werf voorgevallen stoffelijke schade aan en de diefstallen van de goederen zoals vermeld 
in de rubriek “wat is verzekerd”. Ze komt tussen tijdens de bouw-montage-proeftermijn en, op aanvraag, tijdens de onderhoudstermijn. 
De verzekering kan worden aangevuld met een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de dekking van de verschillende 
betrokkenen op de werf. Een rechtsbijstand – bemiddeling is automatisch inbegrepen.

Wat is verzekerd?

De verzekering wordt afgesloten in aangegeven waarde, bepaald 
onder uw verantwoordelijkheid, en dekt de stoffelijke schade aan 
en de diefstallen van goederen, op te richten ten definitieve titel, de 
voorlopige bouwwerken en/of bestaande goederen. De bijzondere 
voorwaarden vermelden de verzekerde goederen. Bij de vergoeding 
wordt rekening gehouden met de nieuwver vangingswaarde en de 
kosten voor arbeidsloon en vervangingsstukken alsook de vervoer-, 
afbraak- en opruimkosten.

Dekkingen stoffelijke schade en diefstal (inbegrepen in de premie):

 ✔ De goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp 
uitmaken van de aannemingen: alle stoffelijke schade en 
diefstallen, met inbegrip van het eigen gebrek 

 ✔ Voorlopige bouwwerken: alle stoffelijke schade en diefstallen 
 ✔ Bestaande goederen: alle stoffelijke schade

Keuzedekkingen (mits bijpremie):

Bouw-montage-proeftermijn 
 – De stoffelijke schade van mechanische en/of elektrische 

oorsprong geleden door de verzekerde uitrustingen 
 – De stoffelijke schade en diefstallen tijdens het vervoer over 

land en binnenwateren, het laden en lossen en de tussentijdse 
opslag van de goederen, op te richten ten definitieve titel 

 – De kosten gemaakt om de oorsprong van de stoffelijke schade 
aan de goederen, op te richten ten definitieve titel, op te sporen

 – De kosten voor het verwijderen van graffiti van de verzekerde 
goederen, op te richten ten definitieve titel 

 – De kosten ten gevolge van een gedekt schadegeval aan de 
bouwwerken, op te richten ten definitieve titel, voor werken 
uitgevoerd buiten de normale werktijden en het versneld vervoer

Onderhoudstermijn: 
 – De stoffelijke schade aan de verzekerde goederen, opgericht ten 

definitieve titel te wijten aan een voorgaand schadeverwekkend 
feit, met inbegrip van het eigen gebrek 

 – De kosten gemaakt om de oorsprong van de stoffelijke schade 
aan de goederen, opgericht ten definitieve titel, op te sporen

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (mits bijpremie)

 – Burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikels 
1382 tot 1386 van het Burgerlijk wetboek voor schade aan 
derden, te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken 
op de werf 

 – Burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikel 544 
van het Burgerlijk wetboek voor de bouwheer 

 – Gekruiste burgerrechtelijke aansprakelijkheid
De verzekering dekt de geldelijke vergoeding ten gevolge van 
lichamelijke letsels, stoffelijke schade en schade die het 
rechtstreeks gevolg is van deze stoffelijke schade

Verzekering Rechtsbijstand – bemiddeling (inbegrepen in de premie)

Verdediging van uw belangen bij beroep op buitengerechtelijke, 
burgerlijke of commerciële bemiddeling, ten gevolge van een 
schadegeval in het kader van de verzekerde werken

Wat is niet verzekerd?

 ✘ Schade aan of van documenten of waarden, voortbewegings-
middelen, toestellen en drijvend materiaal 

 ✘ Bepaalde gevallen van eigen gebrek 
 ✘ Verdwijning of tekort ontdekt bij een periodieke inventaris 
 ✘ Schadegeval door het in gebruik houden of weer in gebruik 

nemen van een beschadigd goed voordat het definitief hersteld 
is of voordat de normale werking ervan hersteld is 

 ✘ Schade aan vuurvaste of soortgelijke bekledingen die recht-
streeks door de proeven is veroorzaakt 

 ✘ Schadegeval waarvoor een verzekerde contractueel aanspra-
kelijk is krachtens een tienjarige BA-verzekering 

 ✘ Defect, mechanische of elektrische storing, slijtage, 
geleidelijke beschadiging, veroudering 

 ✘ Schade aan de bestaande goederen voortvloeiend uit brand of 
ontploffing of aan goederen bestemd om te worden afgebroken; 

 ✘ Onstoffelijke schade en schade van esthetische of technische 
aard; 

 ✘ Contractuele boetes en strafsommen voor laattijdige voltooiing 
 ✘ Schadegeval geleden door een verzekerde, dader van een 

opzettelijke daad 
 ✘ Schade door asbest en bepaalde gevallen van niet-accidentele 

milieuaantasting 
 ✘ Schade door het achterlaten van de werken 
 ✘ Schade door werken uitgevoerd door een persoon die geen 

officiële toegang heeft tot het beroep 
 ✘ Oorlog, aanslag, arbeidsconflict 
 ✘ Specifieke uitsluitingen aan de BA-verzekering 
 ✘ Specifieke uitsluitingen aan de rechtsbijstandverzekering
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Waar ben ik gedekt?

 ✔ België, in de plaatsen vermeld in de bijzondere voorwaarden
 ✔ Buurlanden van België voor de facultatieve dekking van stoffelijke schade en diefstallen tijdens het vervoer over land en binnenwateren, het 

laden en lossen en de eventuele tussentijdse opslag van de goederen, op te richten ten definitieve titel

Wat zijn mijn verplichtingen?

 – Bij het sluiten van de overeenkomst: alle u bekende omstandigheden nauwkeurig meedelen die u redelijkerwijs moet beschouwen als 
gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar

 – In de loop van de overeenkomst: elke wijziging aangeven die een aanzienlijke en blijvende wijziging van het risico kan betekenen. Voorbeeld: 
wijziging van de verzekerde werken, verhoging van de waarde van de verzekerde goederen

 – Bij een schadegeval: 
• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken 
• onverwijld en in elk geval zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk het schadegeval en de juiste omstandigheden, de omvang van de 

schade melden
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Voorbeeld: de expert ontvangen, de gerechtelijke stukken overmaken, ...

Wanneer en hoe betaal ik?

U hebt de verplichting om de premie te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. U betaalt, bij de uitgifte van de 
verzekeringsovereenkomst, een voorlopige premie die op de aangegeven waarden berekend is. Deze voorlopige premie wordt achteraf 
aangepast, met afrekening op basis van de totale waarde van de voltooide werken. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De duur, de vervaldag en de begindatum van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst wordt afgesloten 
voor de duur van de werken en is verlengbaar onder voorwaarden. De dekking wordt van kracht na betaling van de eerste premie. De 
rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen in geval van tariefwijziging, niet-aanvaarding van het tarief ten gevolge van een verzwaard risico 
of in geval van gedeeltelijke opzegging van onzentwege. De verzekeringsovereenkomst moet opgezegd worden per aangetekende brief, bij 
deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

 ! Schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s worden 
vermeld in de bijzondere voorwaarden

 ! Schade tijdens een niet-verzekerde periode
 ! Bedrag van de vergoeding boven de vergoedingsgrenzen voorzien in de algemene en/of bijzondere voorwaarden
 ! Onderverzekering: om onderverzekering te vermijden, moet de aangegeven waarde gelijk zijn aan het totaalbedrag, bepaald bij de aanvang 

van de aannemingscontracten, te vermeerderen met de erelonen van de architecten, raadgevende ingenieurs, studiebureaus en taksen
 ! Niet-nakomen van de preventiemaatregelen opgelegd door de algemene en/of bijzondere voorwaarden 
 ! Niet-nakomen van de verplichting om een plaatsbeschrijving op te stellen


