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BIJVOEGSEL VAN WIJZIGING
Verzekeringsnemer

BV FALCONTWIN
AFDELING PEOPLE INTERACTION
MOLENSTRAAT 280
2490 BALEN

022110310
00D

Bemiddelaar

BV ASARTE
Agent : 40668
MECHELSESTEENWEG 340
2650 EDEGEM
Tel. 03/443.94.60
Ondernemingsnummer : (BE)0867.271.060

Data van het
contract

AANVANG VAN HET BIJVOEGSEL
AFLOOP VAN HET CONTRACT
JAARLIJKSE VERVALDAG
PREMIEBETALING

Risico

n°

1

:
:
:
:

28/01/2021
01/01/2022
01/01
Jaarlijks

VERZEKERDE ACTIVITEITEN : GROEPSCONTRACT VOOR BEMIDDELAARS ERKEND
DOOR DE FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE CONFORM DE WET VAN 18
JUNI 2018.
LIGGING

: MOLENSTRAAT 280
2490 BALEN

WAARBORGEN EN VERZEKERDE SOMMEN (in EUR)

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
uitbating (per schadegeval)
Lichamelijke, Stoffelijke en
Onstoffelijke gevolgschade
vermengd

2.500.000,00

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
na levering of werken (per schadegeval
en per verzekeringsjaar)
Uitgesloten uit de waarborg
Uitbreidingen
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Toevertrouwde voorwerpen
Uitgesloten uit de waarborg
Rechtsbijstand
Verzekerde bedragen

12.500,00

Onvermogen van de verantwoordelijke
derde

12.500,00

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
beroep (per schadegeval en per
verzekeringsjaar)
Lichamelijke schade
Stoffelijke schade
Onstoffelijke schade

2.500.000,00
250.000,00
250.000,00

PREMIEBEREKENING (jaarlijks, buiten belastingen, in EUR)
- Forfaitaire premie per persoon
Einddatum van waarborg
: 01/01/2021
540,00
9,00
60,000
Aanvangsdatum van waarborg : 01/01/2021
- Forfaitaire premie per persoon
21,00
60,000
1.260,00
Risico

n°

2

VERZEKERDE ACTIVITEITEN : GROEPSCONTRACT VOOR BEMIDDELAARS ERKEND
DOOR DE FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE CONFORM DE WET VAN 18
JUNI 2018.
LIGGING

: MOLENSTRAAT 280
2490 BALEN

WAARBORGEN EN VERZEKERDE SOMMEN (in EUR)
Bijkomende waarborg lichamelijke
ongevallen
Overlijden
Blijvende totale invaliditeit
Behandelingskosten
Totale tijdelijke ongeschiktheid
betaalbaar vanaf de 31ste dag
gedurende max. 365 dagen : per dag

2.500,00
12.500,00
7.500,00
9,00
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PREMIEBEREKENING (jaarlijks, buiten belastingen, in EUR)
Bijkomende waarborg lichamelijke
ongevallen
Overlijden
Blijvende totale invaliditeit
Behandelingskosten
Totale tijdelijke ongeschiktheid
betaalbaar vanaf de 31ste dag
gedurende max. 365 dagen : per dag
Premies

Jaarlijkse

premie (zonder belastingen, in EUR)

Gelieve hierna, ter informatie, het detail van de premies te
willen vinden
+--------------------------------------------------------+
|
|
Netto
| Taksen en |
Totaal
|
|
|
premies
| Bijdragen |
|
|--------------+-------------+-------------+-------------|
| Voorgestelde |
1.800,00 |
166,50 |
1.966,50 |
| waarborge
|
|
|
|
+--------------------------------------------------------+
De netto premies dekken:
- de acquisitiekosten:
437,04 EUR (raming)
- de administratiekosten:
140,76 EUR (raming)
Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat
vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de
overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere
elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de
waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de
uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het
premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het
risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het
saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen
alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat
immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de
contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de
andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde
en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het
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beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige
gegevens van het laatste boekjaar van de
verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene
vergadering.
Vanaf

01/01/2022

1.260,00

Vrijstellingen VRIJSTELLINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR HET CONTRACT :
(per schadegeval)
Algemene vrijstelling
250,00

Clausules

EUR voor alle schade.

DE VOLGENDE CLAUSULES ZIJN VAN TOEPASSING VOOR HET CONTRACT :

Contractuele Beroepsaansprakelijkheid
Als uitbreiding op de Algemene Voorwaarden, verzekeren wij de
contractuele beroeps- en burgerlijke aansprakelijkheid van de
verzekerden voor schade aan derden door professionele fouten
tijdens het uitvoeren van hun beroepsbezigheden als expert.
Onder professionele fouten, verstaan wij een fout, een vergissing,
verzuim, nalatigheid, rechtens of feitelijk, elke overtreding van
de wettelijke bepalingen, reglementair of statutair begaan tijdens
de uitoefening van de beroepsbezigheden zoals hieronder
beschreven.
Wij vergoeden onder deze waarborg:
- lichamelijke schade
- stoffelijk schade
- onstoffelijke gevolgschade en zuivere immateriële schade met
een maximale tussenkomst van 2.500.000,00 EUR
per schadegeval en

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv.
Maatschappelijke zetel: Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11
www.baloise.be – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – (BTW BE) 0400.048.883 – BE31 4100 0007 1155 – KREDBEBB

BIJZONDERE VOORWAARDEN
CONTRACT Nr. GC063626
Contract

B.A. ONDERNEMINGEN

BIJVOEGSEL Nr. 002
Exemplaar van de bemiddelaar
PAGINA 5

per verzekeringsjaar.
Deze waarborg is enkel geldig voor acties die ingesteld worden tegen
de verzekerden gebaseerd op ongunstige feiten die zich tijdens de
looptijd van deze polis voordoen. De vorderingen die onder onze
aandacht werden gebracht meer dan 36 maanden na de opzeg van de
polis zijn niet meer verzekerd.
*Uitsluitingen
Als uitbreiding op de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden,
worden ook niet gedekt:
- schade die voorzienbaar was voor de verzekerde en voor diegenen
hij geen voorzorgsmaatregelen genomen heeft welke specifiek zijn
voor het beroep
- indien er een andere verzekering is, zal de waarborg pas verleend worden na
de interventie en uitputting van de verzekerde bedragen voorzien door deze
andere verzekering
- aansprakelijkheid wegens opzettelijke of frauduleuze
overtreding van de wetten, decreten, reglementen en praktijken
- aansprakelijkheid voor openbaarmaking van beroepsgeheimen of
vertrouwelijke informatie
- de verantwoordelijkheid voor het financiële beheer van het
kantoor, financiële operaties, het bewaren van geld en
waardepapieren, de onvermogendheid om te betalen, verduistering of
retentie van betwiste honoraria
- het geschil in betaling van prestatiekosten
- de schade aan roerende en onroerende goederen waarvan de
verzekerde eigenaar is, huurder, gebruiker of bezitter
- schade ten laste van de verzekerde van de tienjarige
aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het
Burgerlijk Wetboek
- schade als gevolg van handelingen zoals financiële transacties,
verduistering, misbruik van vertrouwen, oneerlijke concurrentie of
schending van intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken,
octrooien, tekeningen, modellen of auteursrechten
- schade als gevolg van financiële insolventie van de
verzekeringsnemer en/of zijn medewerkers
- de binding van het rendement of de efficiëntie en, in het
algemeen, de verplichting van de contracten die betrekking hebben op
het te behalen resultaat
- de schadeclausules voor zover deze de geleden schade
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overtreffen.
- de schade die voortvloeit uit producten, werken of studie in
luchtvaart-of ruimtetuigen of in offshore -installaties en die
moeten beantwoorden aan specifieke normen
Wij vergoeden echter wel:
- schade in verband met de voorvernoemde uitsluitingen
veroorzaakt aan derden indien de verantwoordelijke een stagiair is,
een medewerker of een bediende waarvoor de verzekeringsnemer als
verantwoordelijk gesteld wordt, en dat een rechtsvordering tegen de
persoon die verantwoordelijk is ingesteld kan worden.
*Trigger: claims made
De waarborg is van toepassing op het geval waarbij een derde
schriftelijk een schadevergoeding vordert, tijdens de
geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, bij de Verzekeraar,
voor een schadegeval dat evenzeer plaatsvond tijdens de looptijd van
het contract.
Blijft uitgesloten: de schade die voortvloeit uit een feit of een
gebeurtenis waarvan de verzekeringsnemer kennis had of had moeten
hebben bij de onderschrijving van het contract.
Alle vorderingen die voortvloeien uit éénzelfde verwekkend feit,
worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval, dat geacht wordt
te zijn overkomen op de datum van het voorvallen van de eerste
vordering.
De waarborg strekt zich eveneens uit tot vorderingen ingediend
gedurende een termijn van 36 maanden na het einde van het huidig
contract, voor zover:
- deze vorderingen betrekking hebben op een schade die zich vóór
het einde van het contract heeft voorgedaan, en
- het risico niet door een andere verzekeraar wordt gedekt.
Deze posterioriteitswaarborg wordt verleend, per schadegeval, tot
beloop van hetzelfde bedrag als voorzien in de bijzondere
voorwaarden en tot beloop van het nog beschikbare bedrag van het
laatste verzekeringsjaar.
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers
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Deze bijzondere voorwaarden heffen de algemene voorwaarden op in
mate dat zij ervan afwijken.
Artikel 1 Wat waarborgt deze verzekeringsovereenkomst
Wij dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeen komst die de verzekerden kunnen oplopen voor de lichamelijke en
stoffelijke schade en de gevolgen ervan die zij toebrengen aan
derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk overeenkomstig
artikel 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers (Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005).
Artikel 2 : De verzekerde bedragen en de vrijstelling
Wij verlenen onze waarborg ten belope van EUR 12.394.676,24 per
schadegeval voor de schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels
en de gevolgen ervan en ten belope van EUR 619.733,81 per schade
die voortvloeit uit stoffelijke schade en de gevolgen ervan.
Voor stoffelijke schade en de gevolgen ervan is een vrijstelling van
EUR 123,95 per schadegeval van toepassing. Deze vrijstelling
is
niet afkoopbaar noch verzekerbaar.
De verzekerde bedragen en de vrijstelling worden gekoppeld aan de
evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, met als basisindex die van december 1983, namelijk 119,84 basis 100 in 1981).
Bij een schadegeval passen wij het indexcijfer toe van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.
De gerechtelijke, minnelijke, administratieve of economische boeten,
dwangsommen en de schadevergoedingen als strafmaatregel of afschrikkingsmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels evenals de gerechtskosten inzake strafvervolgingen nemen wij niet ten laste.
Artikel 3 : Beperking van de verzekerde bedragen
De verzekerde bedragen vermeld in artikel 2 van deze clausule gelden
per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de schade die
voortvloeit uit de beschadiging en de vernietiging van informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen
informatie indien deze beschadiging of vernietiging rechtstreeks of
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onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van :
- het elektronisch verkeer van gegevens van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen
- de verspreiding van een virus
- inbraak in een datatransmissiesysteem.
Artikel 4 : Waar is de verzekeringsovereenkomst geldig ?
De verzekeringsovereenkomst is geldig in alle landen van geografisch
Europa en die welke aan de Middellandse zee grenzen.
Deze landen zijn : Albanië, Algerije, Andorra, België, Bulgarije,
Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland,
Finland,
Frankrijk, Macedonië, Griekenland, Groot-Brittanië,
Hongarije, Ierland, Ijsland, Israel, Italië, Kroatië, Libanon,
Libië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko,
Moldavië,
Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië-Montenegro,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Tunesië, Turkije,
Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.
Artikel 5 : Uitgesloten schadegevallen
Naast de uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden dekken
wij geen schade :
a) veroorzaakt aan de organisatie
b) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijzi ging van de atoomkern, van de radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen
c) veroorzaakt door personen- of goederenliften
d) veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of
door rook ingevolge van vuur of een brand die ontstaat of meegedeeld wordt door het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar of
huurder is, met uitzondering evenwel van schade veroorzaakt in
hotels of gelijkaardige logementshuizen door de verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf
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e) veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw-, wederopbouw of aanpassingswerken ervan
f) veroorzaakt door grondverschuivingen. De lichamelijke
veroorzaakt in deze omstandigheden is wel gedekt

schade

g) veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg
of motorboten die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden
h) veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden.

i) veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede wildschade
j) voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks, uit asbest en/of
zijn schadelijke eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal
dat asbest bevat onder om het even welk vorm
k) voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van
informatiedragers van elektronische apparatuur, met inbegrip van
de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit
voortvloeit
l) veroorzaakt door verontreiniging van de bodem, het water of de
atmosfeer. Deze uitsluiting is niet van toepassing indien deze
schade het rechtstreeks gevolg is van een ongeval
m) als gevolg van aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder.
BETALING VAN DE PREMIE
Bij het opstellen van het contract werd ook rekening gehouden met
de informatie opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De betaling
van de premie zal worden beschouwd als bevestiging van de correct heid van de verstrekte informatie en een aanvaarding van de algemene en de bijzondere voorwaarden van dit contract (bijvoegsel).
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Preciseringen
Premieberekening
Forfaitaire premie : 60,00 euro per lid
Minimum premie : tot 01/01/2021 : 500,00 euro
vanaf 01/01/2021 : 1.250,00 euro
Bijvoegsel 002 - 28/01/2021
Geactualiseerde kopij van de polis.

In dubbel opgemaakt te Brussel,

op 28/01/2021.

DE VERZEKERINGSNEMER

DE MAATSCHAPPIJ
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