
Verzekeringnemer
Gekkoo VZW

Limburgstr, 49

2020 Antwerpen

E-mail : stijn@gekkoo.be

Ondernemingsnummer : 406.695.957

Modaliteiten van het contract
Ingangsdatum contract
Ingangsdatum bijvoegsel

Einddatum contract

Stilzwijgende verlenging voor periodes van 3 jaar.

: 01/01/2018 om 00 uur
: 25/11/2022 om 00 uur

: 31/12/2023 om 24 uur

Jaarlijkse vervaldag
Betaling

: 01/01
: Jaarlijks

Verzekerde activiteit

Socio-culturele en sportieve activiteiten, speelpleinwerking,
vakantiekolonies.

Waarborgen
Tarief

Waarborg uitbating
Instelling + kinderen + vrijwilligers
Waarborg toevertrouwd voorwerp
: schade aan gehuurde gebouwen + inhoud
Waarborg toevertrouwd voorwerp
: om mee te werken
Waarborg ongevallen
: kinderen (tijdens en op weg van en naar de activiteiten)

Aantal mandagen / per schijf van 60 mandagen 9,83250 EUR1

BA 1.092,50 EUR2

Gehuurde gebouwen + inhoud 382,38 EUR2

Waarborg rechtsbijstand

Rechtbijstand 163,88 EUR2

Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing

296,88 EUR2

Alle liggingen: zie lijst vrije
tekst

Berekend op 05/12/2022 (met belastingen en bijdragen)
Voorlopige jaarpremie : 5.308,19 EUR

1 Tarief op afrekening op basis van een aantal aan het vermelde bedrag per eenheid
2 Forfaitair tarief op basis van een vaste premie
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Kapitalen

Waarborg uitbating
Instelling + kinderen + vrijwilligers

Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade
vermengd

2.500.000,00 EUR per schadegeval

Zuivere immateriële schade 2.500.000,00 EUR per schadegeval
Water, vuur, rook, ontploffing
Verzekerd bedrag 2.500.000,00 EUR per schadegeval*

Burenhinder
Verzekerd bedrag 2.500.000,00 EUR per schadegeval*

Accidentele pollutie
Verzekerd bedrag 2.500.000,00 EUR per schadegeval*

* inbegrepen in de basiswaarborg

Waarborg toevertrouwd voorwerp
: schade aan gehuurde gebouwen + inhoud

Verzekerd bedrag 50.000,00 EUR per schadegeval

Waarborg toevertrouwd voorwerp
: om mee te werken

Materiële en immateriële schade vermengd 50.000,00 EUR per schadegeval

Waarborg ongevallen
: kinderen (tijdens en op weg van en naar de activiteiten)
Overlijden 7.500,00 EUR per getroffene
Blijvende invaliditeit 50.000,00 EUR per getroffene
Medische kosten 7.500,00 EUR per getroffene

Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing
Kapitalen per inrichting aan de index van 07/91 (110,34) :

Lichamelijke schade 14.873.611,49 EUR (geïndexeerd) per schadegeval
Materiële schade 743.680,57 EUR (geïndexeerd) per schadegeval

Vrijstellingen

Waarborg uitbating
Instelling + kinderen + vrijwilligers

175,00 EUR per schadegeval

Waarborg toevertrouwd voorwerp
: schade aan gehuurde gebouwen + inhoud

375,00 EUR per schadegeval

Waarborg toevertrouwd voorwerp
: om mee te werken

175,00 EUR per schadegeval

Modaliteiten van de waarborgen

Waarborg uitbating
Instelling + kinderen + vrijwilligers

De kinderen worden onderling als derden aanzien
Stelsel van toepassing wanneer het K.B. betreffende de minimumvoorwaarden
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inzake B.A. Privé-Leven van toepassing is.
Wanneer de aansprakelijkheid van de verzekerde een aansprakelijkheid van
het privé-leven is, waarvan de verzekering onderworpen is aan het
Koninklijk Besluit betreffende de minimumvoorwaarden van de B.A.
Privé-Leven (K.B. 12.01.1984,gewijzigd door het K.B. van 24.12.92),
worden de bepalingen van het voornoemde K.B. toegepast binnen de grens
van het specifieke risico gedekt door dit contract, telkens wanneer de
algemene of bijzondere voorwaarden hiermee strijdig zijn.
De waarborg wordt verleend :
. voor lichamelijke letsels,
tot 12.394.676,24 EUR per schadelijk feit
. voor materiële schade,
tot 619.733,81 EUR per schadelijk feit ;
- er wordt een vrijstelling van 123,95 EUR per schadelijk feit toegepast
voor de materiële schade. Die vrijstelling is noch afkoopbaar, noch
verzekerbaar ;
- de verzekerde bedragen en de vrijstelling zijn gekoppeld aan de
evolutie van de index der consumptieprijzen ; de basisindex is die van
december 1983, d.i. 119,64 (op basis
100 in 1981).

Waarborg toevertrouwd voorwerp
: schade aan gehuurde gebouwen + inhoud

Clausule schade aan gehuurde gebouwen + inhoud
De waarborgen van de polis worden uitgebreid tot de contractuele en
extra-contractuele aansprakelijkheid die ten laste wordt gelegd van de
verzekerde voor de schade veroorzaakt aan:
-De (tijdelijke) gehuurde gebouwen of gebouwen van derden in bruikleen
-De inhoud van deze gebouwen
Blijft uitgesloten van de waarborg:
-De zuivere niet-materiële schade
-De schade veroorzaakt door water, brand, vuur, rook, of ontploffing

Waarborg ongevallen
: kinderen (tijdens en op weg van en naar de activiteiten)

Lichamelijke ongevallen kinderen
Mits vermelding in de bijzondere voorwaarden, verzekeren wij, buiten elke
aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen.
Waarborgen
a) Overlijden
Wanneer het overlijden van de verzekerde het rechtstreeks gevolg is van
een ongeval, keren wij het kapitaal, vermeld in de bijzondere
voorwaarden, uit aan:
1) de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, niet uit de echt gescheiden,
niet gescheiden van tafel en bed of niet feitelijk gescheiden,
2) bij ontstentenis, aan de erfgerechtigde kinderen van de verzekerde,
3) bij ontstentenis van echtgeno(o)t(e) en kinderen, aan de wettelijke
erfgenamen volgens hun respectieve rechten in de nalatenschap, met
uitzondering van de Staat.
Dit kapitaal wordt uitgekeerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen
vanaf de dag dat wij de gevraagde bewijsstukken ontvangen en na ontvangst
van het ondertekende kwijtschrift.
Wanneer het aan het ongeval te wijten overlijden zich voordoet binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van het ongeval keren wij,
in voorkomend geval, aan de voornoemde rechthebbenden, het verschil uit
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tussen het bedrag, vermeld in de bijzondere voorwaarden, en het bedrag
dat al werd uitgekeerd wegens blijvende invaliditeit.
Het verzekerd bedrag is gedekt per verzekerde en per ongeval.
b)Blijvende invaliditeit
Wanneer de toestand van de verzekerde als definitief kan beschouwd
worden, wordt de graad van blijvende invaliditeit vastgesteld. Deze graad
van blijvende ongeschiktheid wordt vastgesteld overeenkomstig de
Officiële Belgische Schaal voor Invaliditeiten, en dit volgens de
vastgestelde letsels en zonder rekening te houden met het beroep of de
activiteiten van de verzekerde.
Het uit te keren kapitaal, vermeld in de bijzondere voorwaarden, geldt
voor een totale blijvende arbeidsongeschiktheid. In geval van een
gedeeltelijke blijvende invaliditeit, zal het kapitaal bepaald worden
evenredig met de vastgestelde graad van blijvende invaliditeit. Het
kapitaal wordt vereffend binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf
de datum van het akkoord waarbij de graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid definitief wordt vastgesteld.
Het verzekerd bedrag is gedekt per verzekerde en per ongeval.
c)Medische kosten
Wij vergoeden de behandelingskosten, vermeld in de bijzondere
voorwaarden, die medisch gezien noodzakelijk zijn en door een daartoe
erkend geneesheer worden uitgevoerd of voorgeschreven. Wij vergoeden
eveneens de kosten die het gevolg zijn van een opname in een
verpleeginstelling of van een esthetisch - heelkundige behandeling
evenals de door de medische behandeling gerechtvaardigde
verplaatsingsonkosten. De verzekerde heeft recht op de terugbetaling van
de herstellings- en vervangingskosten van de bestaande prothesen en
orthopedische toestellen die door het ongeval zijn beschadigd, zelfs
indien dit ongeval geen lichamelijk letsel veroorzaakt heeft. Hij heeft
eveneens eenmalig recht op de terugbetaling van de aankoopprijs van de
nieuwe prothesen en orthopedische toestellen die medisch gezien
noodzakelijk zijn. De terugbetaling is beperkt tot het bedrag dat bepaald
is door de richtlijnen van het Fonds voor Arbeidsongevallen of, bij
ontstentenis, tot het tarief van de Ziekte en Invaliditeitsverzekering.
Deze kosten worden ten laste genomen tot de letsels geheeld zijn. Ze
worden vergoed op vertoon van het bewijsstuk van de gemaakte kosten.
Wanneer de verzekerde m.b.t. deze kosten reeds een terugbetaling heeft
genoten krachtens de wetgeving op de Sociale Zekerheid of krachtens een
andere verzekeringsovereenkomst, komen wij slechts tussen na aftrek van
het totale bedrag van bedoelde terugbetalingen.
Het verzekerd bedrag is gedekt per verzekerde en per ongeval.
Begrip "ongeval"
Onder ongeval wordt begrepen: een plotse gebeurtenis die een lichamelijk
letsel als gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken zich
buiten het lichaam van het slachtoffer bevindt.
Worden gelijkgesteld met een ongeval, de hernia's, spierscheuren en
spierverrekkingen, verstuikingen en ontwrichtingen die het rechtstreekse
gevolg zijn van een intense lichamelijke inspanning die zich op een
onmiddellijke en plotse manier voordoen.
De voorafbestaande toestand
De door ons verschuldigde vergoedingen worden uitsluitend in functie van
de rechtstreekse gevolgen van het ongeval vastgesteld. Wanneer een aan
het ongeval te wijten letsel een reeds in zijn mogelijkheden beperkt
lichaamsorgaan,-deel of -functie treft, vergoeden wij het functieverlies
onder aftrek van de voorheen bestaande invaliditeit.
Subrogatie
Wanneer wij de schadevergoeding hebben betaald, treden wij ten belope van
het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6

5
5
3
8
7
3
7
6
5
1
0
0
0
0
0

Uw Modulis - Dossier Nr 5628334/025
Contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.593.512/002

Geactualiseerde kopie
Bijzondere voorwaarden

Toestand op 26/01/2023

AG Insurance p. 4/12



verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.
De schadegevallen
a) De aangifte
De verzekeringnemer moet ons de ongevalsaangifte toezenden binnen 10
dagen na het ongeval. Een dodelijk ongeval moet binnen 24 uur worden
aangegeven.
b) De getuigschriften
Binnen 10 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid is de
verzekerde verplicht een getuigschrift van eerste vaststelling afgeleverd
door zijn behandelende geneesheer, aan ons op te sturen. De medische
getuigschriften in verband met het ongeval, het verloop van de
behandeling, de gezondheidstoestand van de verzekerde na of voor het
ongeval of alle andere inlichtingen die door ons gevraagd worden, dienen
ons binnen de 10 dagen bezorgd te worden.
c) De medische verzorging
Bij ongeval moet de verzekerde door een erkend geneesheer worden verzorgd
tot alle mogelijkheden tot genezing zijn uitgeput.
Wij staan niet in voor de verergering van de gevolgen van een ongeval
indien die verergering te wijten is aan het laattijdig inroepen van
geneeskundige hulp of aan de weigering van de verzekerde de
voorgeschreven behandeling te volgen.
d) De onderzoeksmogelijkheden van de maatschappij
Na aangifte van een schadegeval hebben wij het recht de afgelegde
verklaringen te onderzoeken. De verzekeringnemer en de verzekerde dienen
alle maatregelen te treffen opdat onze afgevaardigden altijd bij hen
toegang zouden krijgen en opdat onze geneesheren alle verklaringen zouden
kunnen onderzoeken en alle nodig geachte opdrachten zouden kunnen
vervullen.
Dat recht kan zelfs na afloop van het contract worden uitgeoefend. De
verzekerde moet eveneens aan zijn behandelende artsen toelaten alle
informatie waarover ze in verband met zijn gezondheidstoestand of
overlijden beschikken, te verstrekken aan onze adviserende artsen.
e) Meningsverschillen van medische aard
Wanneer er geen akkoord bereikt wordt over de uitvoering van een medische
behandeling, de duur en/of de graad van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, de oorsprong of de graad blijvende invaliditeit of
de doodsoorzaak, zullen de partijen zich schikken naar het gelijkluidende
advies uitgebracht door twee geneesheren, de ene door de verzekerde
aangewezen, de andere door ons.
In geval ze niet tot overeenstemming komen, wijzen ze een derde
deskundige aan, wiens oordeel doorslaggevend is. Doen ze dat niet, dan
zal de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg van de
woonplaats van verzekerde (of bij gebreke aan een woonplaats in België,
door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar
de maatschappelijke zetel van de verzekerde onderneming gevestigd is) op
verzoek van de meest gerede partij, een derde deskundige aanwijzen. Elke
partij draagt de erelonen van haar geneesheer; deze van de derde
deskundige, alsook de kosten voor bijkomende medische onderzoeken, zullen
door beide partijen worden betaald, ieder voor de helft.
f)Sancties
Indien de verzekeringnemer één van de verplichtingen die hem door dit
artikel zijn opgelegd, niet nakomt en wij daardoor nadeel ondervinden,
kunnen wij onze prestaties verminderen tot beloop van het door ons
geleden nadeel.
Wij kunnen onze dekking weigeren indien de verzekeringnemer deze
verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.
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Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing

Ligging risico's objectieve:
Appeldijk: Appeldijkstraat 36 ,2880 Weert
Peerdsbos: Bredabaan 89 , 2930 Brasschaat
Site te Kapellen, Kalmthoutsesteenweg (parking)
Burg Reuland , Weveler 24 te Brecht
Limburgstraat 49-53 te 2020 A'pen

Niet verzekerd
Waarborg na levering

Details van de premies Jaarlijkse
premies
in EUR

Nettobedrag Belastingen en
bijdragen

Totaal

Waarborg uitbating 1.000,00 92,50 1.092,50

Instelling + kinderen + vrijwilligers

Waarborg toevertrouwd voorwerp 350,00 32,38 382,38

: schade aan gehuurde gebouwen + inhoud

Waarborg toevertrouwd voorwerp

: om mee te werken

Waarborg ongevallen 3.087,00 285,55 3.372,55

: kinderen (tijdens en op weg van en naar de activiteiten)

Aantal mandagen / per schijf van 60 mandagen

BA

Gehuurde gebouwen + inhoud

Waarborg rechtsbijstand 150,00 13,88 163,88

Rechtbijstand

Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing 250,00 46,88 296,88

Totaal Berekend op 05/12/2022 (met belastingen en bijdragen) 4.837,00 471,19 5.308,19
Het netto totaalbedrag bevat :
936,55 EUR acquisitiekosten en 307,72 EUR administratiekosten *

*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 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.
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Clausules van toepassing voor het contract
CL. 815 : VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJWILLIGERS

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon en op www.aginsurance.be/professionals via de
knop 'Algemene voorwaarden en contractuele documenten', die zich onderaan elke pagina van onze website
bevindt.
Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. 0079-2329406N-25092021
Rechtsbijstand Uitbating 0079-2312205N-25092021
Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing 0079-2002205N-03082021

Algemene bepalingen

  Deze polis maakt deel uit van het Modulisdossier 5628334. De verbreking van Modulis schaft alleen de specifieke
Modulis-voordelen af. De verzekeringen en aanvullende waarborgen die er deel van uitmaakten, blijven afzonderlijk in
voege volgens hun eigen algemene voorwaarden.

  Het contract is opgesteld op basis van de verklaringen van de verzekeringsnemer aan de maatschappij.
Het contract omvat de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bijvoegsels, de bijlagen en, in
voorkomend geval, het verzekeringsvoorstel.
Onafhankelijk van de taal waarin het contract is opgesteld, kan de verzekeringsnemer vragen om de documenten en
berichten in het Frans of in het Nederlands te ontvangen.

  U koos ervoor om de (pre) contractuele informatie, de betalingsuitnodigingen, het verzekeringsbewijs (indien van
toepassing), de briefwisseling en alle andere documenten met betrekking tot dit contract en uw andere
verzekeringscontracten Niet-Leven (uitgezonderd Health Care) onderschreven via het makelaarskanaal van AG,
elektronisch te ontvangen op het meegedeelde e-mailadres of op de website te consulteren, voor zover deze
documenten elektronisch beschikbaar zijn en de wet geen specifiek communicatiemiddel oplegt. Als u er eerst voor
gekozen had uw betalingsuitnodigingen via Zoomit te ontvangen, blijft deze keuze geldig tot u zich hiervoor uitschrijft.
Daarna ontvangt u uw betalingsuitnodigingen op het opgegeven e-mailadres.
Let wel (indien van toepassing): het verzekeringsbewijs voor BA Auto is een verplicht boorddocument, en moet dus
beschikbaar zijn voor alle bestuurders van het voertuig. In sommige landen is het bovendien verplicht om een papieren
versie van het verzekeringsbewijs te kunnen tonen. Voor meer info, dient u contact op te nemen met de Ambassade van
het land dat u wenst te bezoeken.
U kan op elk moment vragen om de elektronische verzending van de (pre)contractuele documenten stop te zetten en
deze documenten opnieuw op papier te ontvangen. Neem hiervoor contact via mail naar CRCNL@aginsurance.be of
telefonisch op +32(0) 2 664 15 04.

  De in dit document verkregen persoonsgegevens worden verwerkt door AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53 (hierna, 'AG Insurance'), als verantwoordelijke voor de verwerking,
overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, alsook conform de Privacyverklaring van AG Insurance op www.aginsurance.be.
Deze persoonsgegeven worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in de Privacyverklaring van AG Insurance, en in
het bijzonder met het oog op:
- het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het beheer van de klantenrelatie, en dit op
basis van de uitvoering van het contract;
- het uitvoeren van alle doeleinden die aan AG Insurance worden opgelegd door administratieve, reglementaire en
wettelijke bepalingen, en dit op basis van die bepalingen;
- de analyse van gegevens, de opmaak van statistieken, modellen en profielen, het opsporen en de preventie van
misbruiken en fraude, het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van de IT-netwerken en systemen van
AG Insurance, de beveiliging van goederen en personen, de optimalisering van de processen (bijvoorbeeld inzake de
evaluatie en acceptatie van het risico, interne procedures, ...), de ontwikkeling van nieuwe producten, prospectie
alsook, desgevallend, profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel voor de voornoemde
doeleinden, en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van AG Insurance.
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In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt met uw toestemming.
Deze gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan andere tussenkomende
verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken
herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, uw
verzekeringstussenpersoon of een verwerker. Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan om het even
welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing.
AG Insurance kan uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen
passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. In dat geval verhoogt AG Insurance de
informaticabeveiliging en eist zij contractueel een verhoogd beveiligingsniveau van haar internationale tegenpartijen.
De verwerkte gegevens worden bijgehouden gedurende de hele looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke
verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere wettelijke en reglementaire bewaartermijn.
Binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te
laten corrigeren of om ze te laten overdragen aan derden, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw
gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, alsook het recht om uw gegevens te laten
verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG Insurance de contractuele relatie niet kan voortzetten.
U kunt uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw
identiteitskaart te verzenden per post naar AG Insurance, Data Protection Officer, 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53
of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be. Klachten kunnen eventueel worden ingediend bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
U kunt meer informatie verkrijgen via ditzelfde adres, alsook in de Privacyverklaring van AG Insurance op
www.aginsurance.be.

  Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen de
opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van
het Strafwetboek.
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Contactpersonen

Uw makelaar:

MARMAR NV
Lambrechtshoekenln, 209
2170 Merksem
Rekening-nr : 45931
FSMA-nr : 107552A
℡ 03 645 80 80
7 03 645 30 47
\ veronique.bruyland@marmarpartners.be

AG Insurance :

VANDER GRACHT, Sabien
BEHEER ONDERNEMINGEN WET & BA
Berchemstadionstr, 70
2600 Berchem
℡ 02 664 48 33
7 03 218 36 60
\ beheer.ondernemingen@aginsurance.be

Rechtsbijstand :

PROVIDIS
Nieuwbrug, 17
1000 Brussel
℡ 02 664 42 20

Opgemaakt op 26/01/2023

Door het contract te ondertekenen of de premie te betalen, erkent u kennis te hebben genomen van de
(pre)contractuele documenten en aanvaardt u de algemene en bijzondere voorwaarden van het contract, met inbegrip
van de waarborglimieten en uitsluitingen die erin voorzien zijn.

De Verzekeringnemer, Voor AG Insurance,

Heidi Delobelle
Chief Executive Officer
Voorzitster van het Directiecomité
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Clausules van toepassing voor het contract
CL. 815 : VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJWILLIGERS
De algemene voorwaarden van het hoofdcontract Burgerlijke Aansprakelijkheid zijn van toepassing op de hierna
omschreven waarborgen in de mate dat de hiernavolgende bepalingen er niet van afwijken.

Deze waarborg kan ook verleend worden aan de rechtspersonen die, volgens de hierna vermelde wet, niet
verplicht zijn een verzekering af te sluiten ter dekking van de aansprakelijkheid van de vrijwilligers
waarmee ze werken. De definities van "vrijwilligers", "vrijwilligerswerk" en "organisatie" uit de wet van 3
juli 2005 blijven van toepassing.

Art. 1 : Het verzekerde risico :

Deze waarborg wordt verleend in overeenstemming met de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers en heeft als doel de risico's verbonden aan het vrijwilligerswerk te verzekeren.
Wij verzekeren u binnen de grenzen vastgesteld in de algemene en bijzondere voorwaarden voor de burgerlijke
aansprakelijkheid van de organisatie en de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers en, als ze
minderjarig zijn, ook de aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, voor zover zij die aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de activiteiten
als vrijwilliger voor die organisatie en op weg naar en van de activiteiten, met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid.

Art. 2 : De verzekerde aansprakelijkheid :

Wij verzekeren uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische of
buitenlandse rechtsbepalingen die van kracht zijn op het ogenblik van het ongeval.

Art. 3 : Definities :

"U, Verzekerden"
- de vrijwilligersorganisatie handelend in het kader van de onderneming van de verzekeringsnemer vermeld in
de bijzondere voorwaarden;
- de bestuurders en werknemers van bovenvermelde organisatie;
- de vrijwilligers voor zover zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplopen tijdens de uitvoering van de
activiteiten of op de weg naar en van de activiteiten; als de vrijwilligers minderjarig zijn, is ook de
aansprakelijkheid van hun ouders of voogden op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
verzekerd.

"Derden" :
Worden als derden beschouwd :
- elke andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden;
- de vrijwilligers blijven echter steeds derden voor al hun schade;
- de bestuurders en de werknemers van de organisatie worden als derden beschouwd voor hun schade veroorzaakt
door de vrijwilligers;
en dit onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn in het land waar het vrijwilligerswerk uitgevoerd
wordt.

Art. 4 : De verzekerde bedragen :

Wij verlenen onze waarborg per schadegeval tot het beloop van de hierna volgende vermelde bedragen, tenzij
anders bepaald in de bijzondere voorwaarden :
- Lichamelijke schade : 12.394.676,24 EUR.
Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen waarbij het basisindexcijfer van december
1983 gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100). Op 31/1/12, bedraagt dit geïndexeerde bedrag
23.699.482,92 EUR.
- Materiële schade: 619.733,81 EUR gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen -waarbij het
basisindexcijfer van december 1983 gehanteerd wordt, namelijk 119,64 (basis 1981=100)-, zonder dat deze
beperking lager mag zijn dan 1.500.000 EUR (niet geïndexeerd). Op 31/1/12, bedraagt het geïndexeerde bedrag

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6

5
5
3
8
7
3
7
6
5
1
0
0
0
0
0

Uw Modulis - Dossier Nr 5628334/025
Contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.593.512/002

Geactualiseerde kopie
Bijzondere voorwaarden

Toestand op 26/01/2023

AG Insurance p. 10/12



1.184.974,14 EUR.

Het bij een schadegeval toepasselijke indexcijfer, in geval van indexatie, is dat van de maand die voorafgaat
aan de maand waarin het schadegeval zich voordeed.

Die bedragen zijn van toepassing per verzekeringsjaar en niet per schadegeval voor de schade voortvloeiend
uit de beschadiging en de vernietiging van informatiedragers van elektronische apparatuur met inbegrip van de
opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, indien deze beschadiging of
vernietiging rechtstreeks of 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 of de inbraak in deze systemen.

Art. 5 : Vrijstelling :

Een vrijstelling van 173,53 EUR per schadegeval blijft ten laste van de verzekeringsnemer, tenzij anders
bepaald in de bijzondere voorwaarden.

Art. 6 : Schade aan roerende goederen :

De waarborg wordt uitgebreid tot de contractuele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de
vrijwilliger aan roerende goederen die aan de verzekeringsnemer werden geleend, of door haar werden gehuurd,
in het kader van het vrijwilligerswerk.

Blijven van deze waarborg uitgesloten:
- schade veroorzaakt aan audiovisuele en lichtapparatuur en haar toebehoren;
- schade veroorzaakt aan voertuigen van om het even welke aard;
- wanneer de goederen toebehoren aan de vrijwilligersorganisatie of een vrijwilliger.

Blijven van de waarborg uitgesloten tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden:
- schade aan goederen die u in bewaring houdt, onder andere de bij de vestiaire in bewaring gegeven
voorwerpen (vb. kleding, bagage, juwelen, .);
- goederen die het voorwerp van het werk of van de dienstverlening uitmaken;
- voor de aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies.

De waarborg is beperkt tot 12.500 EUR, tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Per schadegeval is er een vrijstelling van 173,53 EUR ten laste van de verzekeringsnemer.

Art. 7 : Uitsluitingen :

Onverminderd de bepalingen van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, zijn alleen de volgende
gevallen van de dekking uitgesloten :

1. de schade veroorzaakt aan de organisatie;
2. de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van de
radioactiviteit of van de voortbrenging van ioniserende stralingen;
3. schade veroorzaakt door personen- of goederenliften;
4. de stoffelijke schade veroorzaakt door vuur, door een brand, door een ontploffing of door rook ingevolge
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 logementhuizen door de
verzekerden betrokken tijdens een tijdelijk of toevallig verblijf;
5. de schade veroorzaakt door gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken
eraan;
6. de stoffelijke schade veroorzaakt door grondverschuivingen;
7. de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten die aan de
verzekerde toebehoren of door hem gehuurd worden;
8. de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of door hem in
huur genomen worden;
9. de schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade;

N
-
A
-
T
U
0
0
6
6

5
5
3
8
7
3
7
6
5
1
0
0
0
0
0

Uw Modulis - Dossier Nr 5628334/025
Contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr 03/99.593.512/002

Geactualiseerde kopie
Bijzondere voorwaarden

Toestand op 26/01/2023

AG Insurance p. 11/12



10. alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke
eigenschappen, alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm;
11. de schade voortvloeiend uit het verlies, de verdwijning of de diefstal van informatiedragers van
elektronisch apparatuur, met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit
voortvloeien;
12. de schade veroorzaakt aan derden door de 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;
13. de gerechtelijke minnelijke, administratieve of economische boeten, dwangsommen en de schadevergoedingen
als strafmaatregel of afschrikkingmiddel in sommige buitenlandse rechtstelsels, evenals de
gerechtskosten inzake strafvervolgingen;
14. de schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen betreffende fouten
begaan in hun hoedanigheid van bestuurder;
15. de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van
de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die opzettelijk een schadegeval of een
schadegeval voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de
algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald veroorzaakt heeft.
16. de schade voortvloeiend uit een burgerlijke aansprakelijkheid onderworpen aan de wettelijk verplichte
motorrijtuigenverzekering.

Art. 8 : Rechten van de benadeelden en het recht van verhaal van de maatschappij:

Indien het schadegeval een wettelijk verplichte verzekering betreft, dan kunnen de excepties, de nietigheid
en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst niet door ons aan de slachtoffers worden
tegengeworpen maar behouden wij ons een recht van verhaal voor, voor zover wij volgens de wet op de
verzekeringsovereenkomst de prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen.
Het verhaal heeft betrekking op de vergoedingen in hoofdsom, alsook op de gerechtskosten en intresten die wij
dienen te betalen.
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