EEN WOORDJE UITLEG
verzekering burgerlijke en
contractuele aansprakelijkheid van
• het ontmoetingscentrum De Ganck;
• de gemeentelijke chalet, site sporthal de Kluize;
• het gemeenschapscentrum De Kluize;
• het trefcentrum Den Amb8;
• de site Erfgoedhuis;
• de site Ijzeren Hekken;
toebehorend aan het AGB De Kluize Oosterzele

Verzekering Burgerlijke en Contractuele
Aansprakelijkheid
Het AGB De Kluize Oosterzele heeft bij Ethias de abonnementspolis nr. 45.336.928 ten gunste van de gebruikers
van:

•
•
•
•
•
•

het ontmoetingscentrum De Ganck
de gemeentelijke chalet, site sporthal De Kluize;
het gemeenschapscentrum De Kluize;
het trefcentrum Den Amb8;
de site Erfgoedhuis;
de site IJzeren Hekken;

toebehorend aan de het AGB De Kluize Oosterzele, afgesloten.
De ondertekening van deze abonnementspolis beoogt de administratieve beslommeringen te vereenvoudigen
door iedere gebruiker te ontlasten van het afsluiten van een verzekeringscontract voor de manifestaties die hij
organiseert.
De organisators zijn niet verplicht zich te schikken naar onderhavige richtlijnen, voor zover zij in de mogelijkheid
zijn via hun respectievelijke verzekeraar te beantwoorden aan de eisen van het AGB De Kluize Oosterzele inzake de
verzekering van voornoemde risico’s. In dit geval dient de organisator dit te staven door een verzekeringsattest met
vermelding van het toepassingsgebied en gewaarborgde bedragen.

Draagwijdte van de verzekering
Voornoemde polis verleent volgende waarborgen:
1. de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de organisator van diverse manifestaties (bals,
souper, tentoonstellingen, enz.) in bedoelde lokalen, van zijn organen in de uitoefening van hun mandaat,
alsook van zijn aangestelden en andere medewerkers in de uitoefening van hun functies, uit hoofde van schade
veroorzaakt door ongevallen aan derden;
2. de aquiliaanse en/of contractuele burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van voornoemde
verzekerden uit hoofde van materiële schade (uitgezonderd deze voortspruitend uit water, brand of ontploffing)
veroorzaakt door een ongeval aan de in gebruik genomen lokalen en aan hun inhoud.

Bijzondere bepaling - Vrijwilligerswerk
Deze verzekeringspolis is van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de
ingebruiknemers voor de schade door vrijwilligers veroorzaakt tijdens de door de ingebruiknemers georganiseerde
vrijwilligersactiviteiten in de zin van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.
Deze waarborg wordt verleend conform de voorwaarden van het KB van 19 december 2006
(BS van 22 december 2006). De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit KB zijn integraal van toepassing.
Bepalingen in de polis die strijdig zouden zijn met de inhoud van het KB zijn niet van toepassing.

Bedrag van de toegestane waarborgen

•

Burgerlijke aansprakelijkheid
Lichamelijke schade
De waarborg is beperkt tot 2 500 000,00 euro per ongeval, maar begrensd tot 2 000 000,00 euro voor het geheel
der schadegevallen veroorzaakt door een vergissing of een gebrek in het ontwerpen, bereiden, de uitvoering of
voorstelling van producten, koopwaren of geleverde voorwerpen.
Materiële schade
De waarborg is beperkt tot 250 000,00 euro per ongeval.

•

Schade aan de in gebruik genomen lokalen
De waarborg wordt verleend tot beloop van een bedrag van 12 500,00 euro per schadegeval.

2

Verzekering Burgerlijke en Contractuele
Aansprakelijkheid

•

Vrijstelling
Inzake de waarborg « schade aan de in gebruik genomen lokalen », geniet Ethias van een vrijstelling
van 125,00 euro per schadegeval.
Bijgevolg zal de schade aan de in gebruik genomen lokalen en aan de inhoud ervan welke de 125,00 euro niet
overtreft, geen aanleiding geven tot vergoeding; zo deze som overschreden wordt, zal de vrijstelling afgetrokken
worden van het bedrag der schade.

Bedrag van de premie
Duur van de ingebruikname

Premie

Tot 1 dag

25,00 EUR

Tot 2 dagen

33,00 EUR

Tot 4 dagen

40,00 EUR

Tot 8 dagen

47,00 EUR

Tot 31 dagen

55,00 EUR

Tot 62 dagen

62,00 EUR

Tot 6 maanden

75,00 EUR

Tot 1 jaar

100,00 EUR

1. Onder « duur van de ingebruikname » dient verstaan te worden het aantal dagen dat de manifestatie in beslag
neemt, zonder rekening te houden met de nodige dagen voor het klaarzetten en het terug in orde brengen van
de gebruikte lokalen.
2. Voor zover de ingebruikname van de lokalen over een termijn van niet opeenvolgende dagen verspreid is,
worden de effectieve gebruiksdagen samengeteld voor de berekening van de premie en dit over een periode van
maximum één jaar, hetwelk een aanvang neemt bij de eerste ingebruikname en 365 dagen erna eindigt.
3. Indien éénzelfde organisme de lokalen van verschillende gebouwen in gebruik neemt, is de premie voor elk
van de in gebruik genomen gebouwen verschuldigd. De gebruiksdagen mogen in dit geval NIET samengeteld
worden.

Betaling van de premie
De verantwoordelijke van het organisme, toegelaten om de lokalen van voornoemde gebouwen in gebruik
te nemen, dient het bedrag van de verschuldigde premie minstens vijftien dagen voor de datum van de
ingebruikname, rechtstreeks te storten op rekening IBAN: BE09 0910 0355 3057 - BIC: GKCCBEBB van
Ethias Hasselt.
Anderzijds dienen volgende inlichtingen vóór de ingebruikname meegedeeld te worden aan Ethias door middel van
een antwoordbrief:

•
•
•
•
•

benaming van de organiserende vereniging;

•

het bedrag van de betaalde premie.

benaming van het in gebruik genomen gebouw;
de naam, het adres en het rekeningnummer van de verantwoordelijke of de organisator;
aard van de manifestatie;
de datum (data) van de ingebruikname of, bij gebrek, het maximaal aantal dagen van ingebruikname voor de
periode van ........................................................... tot ............................................................;

De verantwoordelijke zal op het overschrijvings- of stortingsformulier, bestemd voor Ethias de datum van de
verzending van de antwoordbrief vermelden.
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Voor meer informatie

Ethias nv

rue des Croisiers 24 4000 Luik

www.ethias.be

info@ethias.be

Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen,
de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen
(Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007)
RPR Luik BTW BE 0404.484.654 Rekening Belfius Bank: BE72 0910 0078 4416 BIC: GKCCBEBB
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Ethias
Zetel voor Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
Tel. 011 28 21 11
Fax 011 28 20 20
www.ethias.be
info@ethias.be

