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Ligging van het risico
Straat Nr. 

Postcode Lokaliteit Land 

Ligging van het risico
Straat Nr. 

Postcode Lokaliteit Land 

Effectief en omzet
Jaarlijks zakencijfer

Niet-bezoldigde personen (de uitbater en de leden van het gezin inbegrepen)

Aantal actieve vennoten

Aantal werklieden  Lonen werklieden ,

Verzekeringsvoorstel Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

,

Ligging van het risico
Straat Nr. 

Postcode Lokaliteit Land 

,

,

,

Antecedenten van het risico
Bent u vroeger reeds verzekerd geweest voor dezelfde risico’s als deze die worden aangevraagd op dit verzekeringsvoorstel ?

Zo ja, naam van de maatschappij    FSMA-code

Contractnummer Eindvervaldag - -

Is dit contract momenteel nog invoege ?  ja  neen 

Medeverzekering met overname ? ja (1) neen

Werd dit contract opgezegd ? ja  neen Zo ja, door wie ? (2)

Werden er bijzondere maatregelen getroffen na schadegeval ja (2) neen
Datum schadegeval Aard van het schadegeval Benaderde kost

  - - EUR

  - - EUR

  - - EUR

(1) Indien «ja» kopie van de verzekeringsovereenkomst bijvoegen en de ondertekende opzegbrief. Bij medeverzekering is de vervaldatum identiek 
aan die van de over te nemen verzekeringsovereenkomst.

(2) gelieve nader toe te lichten op pagina 3 of de officiële schadestatistiek bij te voegen
 

Bemiddelaar nr.  Referte  Nieuwe zaak 

Naam  Bijvoegsel bij nr. 

Adres  Vervanging van contract 

Telefoon  Fax  E-mail 

FSMA 

Verzekeringsnemer Klantnummer 

Mevr. - Mej. - Mr. - NV - BVBA ...  Oprichtingsdatum / /

Naam  Voornaam 

Straat  Nr.  Bus 

Postcode   Lokaliteit  Land 

Tel. privé  Tel. kantoor  Fax 

Geboortedatum / /  Nationaliteit  Geboorteland 

Beroep  BTW-nummer 

Ondernemingsnr.  Nat. rijksreg. nr. 

  E-mail 

BA ONDERNEMINGEN



BA uitbating
Onderneming handel en nijverheid

Hoofdactiviteit

Nevenactiviteit

 Fabricatie Levering Installatie bij derden

 Onderhoud in eigen atelier Onderhoud bij derden fabricatie onder licentie

 Herstelling in eigen atelier Herstelling bij derden Kleinhandel Groothandel

Situatie bedrijfsgebouwen industriezone landbouwzone woonzone beschermd gebied

Voor wie zijn ze toegankelijk ? publiek clienteel leveranciers bezoekers

Wordt één van volgende werken uitgevoerd ?

 werken bij derden met open vuur, met steekvlam of met gloeipunten ?

 bouw- of verbouwingswerken met minder dan 4 verdiepingen ?

 bouw- of verbouwingswerken met meer dan 4 verdiepingen ?

 slopings- of afbraakwerken ?

 montage of demontage van gebinten of steigers ?

 openbare of bouwkundige werken (wegen, tunnels, bruggen, dijken ...) ?

 grond- of graafwerken ? Tot welke diepte ? m

 werken aan ondergrondse kabels en leidingen ? Type leidingen ?

Gebruik van toestellen of voertuigen ? ja neen

Vaste of beweegbare werf- en heftuigen met hef- of laadvermogen Geef het hefvermogen of MTM

Welke grondstoffen/producten worden er geproduceerd, gebruikt, verwerkt, vervoerd

Welk afval is er aanwezig ?

Gebeurt het transport met eigen middelen ? ja neen

Stockeren van het afval  conforme opslag buiten bedrijfsmuren niet conforme afzonderlijke ruimte

Bestemming van het afval

Is er bewaking van de onderneming ? ja neen Is er een interne milieucoördinator ? ja neen 

Toevertrouwde voorwerpen
Met welk doel ?  huurder gebruiker bewaarnemer

 houder om te bewerken om er mee te werken 

Waar bevinden die zich ?

Aansprakelijkheid na levering of werken
Ontwerp, fabricatie of verkoop van het geheel of van een gedeelte van de producten ? ja neen

Welke delen worden door derden ontworpen, gefabriceerd ?

Wie zijn die derden ?

Welke is het eindproduct van de gefabriceerde producten ?

Zijn de producten bestemd om in andere producten verwerkt te worden en welke ? ja neen

Worden de aangekochte producten nog gewijzigd ? ja neen

Worden er kwaliteitscontroles uitgevoerd : ja neen

- voor binnenkomende grondstoffen ja neen hoe ?

- tijdens de fabricatie ja neen hoe ?

- na afwerking van het product  ja neen hoe ?

Voldoet de fabricatie aan reglementaire maatstaven ? ja neen

Werd zij goedgekeurd door een controledienst buiten de onderneming ? ja neen

Zorgt u voor de verpakking en/of etikettering ? ja neen

Zorgt u voor een gebruiksaanwijzing of voorschriften voor onderhoud ? ja neen

Hebt u afstand van verhaal t.o.v. de leverancier gedaan ? ja neen

Aantal bedienden Lonen bedienden

Aantal leerjongens

Lonen uitgeleend personeel Lonen ontleend personeel

Onderaannemers ja neen

 Indien ja, geef het bedrag van de facturaties van onderaannemers op

,

, ,

,



Landbouwuitbating
Oppervlakte van de uitbating in ha (bebouwde gronden, weiden, boomgaarden ...) ha

landbouw, tuinbouw (groenten, bloemen en fruitteelt)

zonder veeteelt

met veeteelt (maximum 100 runderen ) met veeteelt (tussen 100 en 250 runderen) met veeteelt (boven 250 runderen)

Gewaarborgde bedragen BA uitbating Lichamelijke schade  1.250.000,00 EUR

  Stoffelijke schade 125.000,00 EUR

 BA na levering Lichamelijke schade  1.250.000,00 EUR

  Stoffelijke schade 125.000,00 EUR

 Rechtsbijstand 6.200,00 EUR Onvermogen van de aansprakelijke derde 3.750,00 EUR

Andere risico’s Type verzekering

Verduidelijkingen

Waarborgen en te verzekeren sommen

 BA uitbating    Vrijstelling Gewenste aanvang
 
  Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade vermengd

  1.500.000,00 EUR - -

  Toevertrouwd goed

  25.000,00 EUR - -

,

,

Invoer uit welke landen ? EG % niet EG % USA, Canada, Mexico % 

Uitvoer naar welke landen ? EG % niet EG % USA, Canada, Mexico %

Onrechtstreekse uitvoer naar welke landen ?

Welk is de bestemming en het uiteindelijk gebruik van de producten ? privé handel
 nijverheid luchtvaart nucleaire industrie opzoekingen / proefnemingen
 scheepvaart ruimtevaart chemie farmaceutica andere



Specifieke formules
 BA uitbating met inbegrip van (1) Bedrag Vrijstelling Gewenste aanvang

 Lichamelijke schade   -  -

 Stoffelijke schade   -  -

 Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd   -  -

 (1) Onstoffelijke gevolgschade

 (1) Onstoffelijke niet-gevolgschade

 (1) Brand, vuur, rook, ontploffing, waterschade

 (1) Milieuhinder 

 (1) Burenoverlast

 Toevertrouwd goed Bedrag Vrijstelling Gewenste aanvang

 Stoffelijke schade per schadegeval   -  -

 Stoffelijke schade per verzekeringsjaar   -  -

 BA na levering / werken Bedrag Vrijstelling Gewenste aanvang 

 Lichamelijke schade   -  -

 Stoffelijke schade   -  -

 Lichamelijke en stoffelijke schade vermengd   -  - 

 Stoffelijke gevolgschade   -  -

 Rechtsbijstand   -  -

 Onvermogen van derden   -  -  

 Andere uitbreidingen   

Algemene informatie
Jaarlijkse vervaldag - 

Premiesplitsing jaarlijks zesmaandelijks  driemaandelijks

Europees domicilieringsmandaat ja neen   

 Gelieve een europees domicilieringsmandaat online in te vullen op www.baloise.be

Opzegbrief werd reeds overgemaakt door de verzekeringsnemer of de bemiddelaar

 moet worden opgemaakt

 is bijgevoegd ter verzending door de maatschappij
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Belangrijke informatie
La communication ainsi que l’envoi des documents contractuels et précontractuels peuvent se faire en français, à la demande du client.

De samenvattingen van het beleid omtrent vergoedingen en het beheer van belangenconflicten van Baloise Belgium, zijn beschikbaar op de website van de vennootschap www.baloise.be.

De volledige versie, inclusief iedere aanvullende informatie omtrent dit beleid kunnen, op aanvraag van de klant, bekomen worden.

Persoonsgegevensbescherming
De inzameling en verwerking van persoonsgegevens door de Maatschappij gebeurt conform de Algemene Verordening gegevensbescherming EU 2016/679. De persoon heeft toegang 
tot zijn gegevens, en kan deze in voorkomend geval laten verbeteren. Een overzicht van de politiek van Baloise Belgium inzake de verwerking van persoonlijke gegevens is beschikbaar op 
https://www.baloise.be/nl/over-ons/privacy.html. Een papieren versie van dit document kan bekomen worden bij uw tussenpersoon.

Voor elke vraag of elk verzoek betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons, per brief of e-mail 
Via e-mail: privacy@baloise.be
Per brief: Baloise Belgium nv, Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

De verzekeringsnemer verklaart op de hoogte te zijn dat wanneer de maatschappij bij de beoordeling van het risico misleid werd door opzettelijke valse verklaringen of achtergehouden informatie, 
de verzekering geannuleerd kan worden.

  BA na levering of werken

  Lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade vermengd 

  1.500.000,00 EUR - -

 X Rechtsbijstand

  12.395,00 EUR  (altijd inbegrepen in de formules)

,



Verzekeringsvoorstel
Daar de voorgaande verklaringen de basis van de verzekeringsovereenkomst vormen, bevestig ik dat ze oprecht en waarachtig zijn, ook al zouden ze niet eigenhandig geschreven zijn. Dit 
verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaat-verzekeringsnemer noch de maatschappij tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. Indien binnen dertig dagen na de ontvangst van het 
volledig ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel de maatschappij aan de kandidaat-verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod heeft ter kennis gebracht of de verzekering afhankelijk heeft 
gesteld van een aanvraag tot onderzoek of de verzekering heeft geweigerd, verbindt zij zich tot het sluiten van de verzekeringsovereenkomst op straffe van schadevergoeding. De ondertekening van dit 
verzekeringsvoorstel laat de dekking van de waarborgen geen aanvang nemen.

Internationale sancties
De verzekeraar is niet gehouden om dekking te bieden of om een schadegeval te vergoeden of enig voordeel in het kader van dit verzekeringsvoorstel te verstrekken in de mate dat het verstrekken 
van dergelijke dekking, de betaling van een dergelijk schadegeval of het verstrekken van dergelijke uitkering de verzekeraar zou blootstellen aan economische en handelssancties, of het voorwerp 
zou uitmaken van een verbod of beperking op grond van wettelijke- of reglementaire bepalingen  van het rechtsgebied waar de verzekeraar aan is onderworpen.

Elke klacht in verband met dit document kan door de verzekeringnemer aan de Maatschappij worden voorgelegd:
Schriftelijk aan Baloise Insurance, Klachtendienst, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
Per mail: klacht@baloise.be
Per telefoon: 078 15 50 56

De informatie met betrekking tot de procedure over de behandeling van de klachten is beschikbaar op de website https://www.baloise.be/nl/contact-service/klachten.html.

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving verbindt de Maatschappij zich ertoe beroep te doen op een procedure van buitengerechtelijke consumentengeschillenbeslechting. Deze 
is volledig gratis voor de verzekeringnemer.

Indien de verzekeringsnemer vervolgens van mening is dat hij geen adequate oplossing heeft gekregen, kan hij zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, een gekwalificeerde entiteit, 
gelegen op het huidige adres de Meeûssquare, 35 te 1000 Brussel (info@ombudsman.as, www.ombudsman.as), onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen.

Alle geschillen over onderhavige overeenkomst worden uitsluitend door Belgische rechtbanken beslecht.

 

Waarschuwing
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. De betrokkene zal 
bovendien opgenomen worden in het bestand van het economisch samenwerkingsverband 
Datassur. Krachtens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal hij daarover 
ingelicht worden en heeft hij in voorkomend geval het recht om de hem betreffende gegevens 
te laten corrigeren.

Opgemaakt te   , op  ............................................................................................

De verzekeringnemer,
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TOESTEMMING VERWERKING MEDISCHE GEGEVENS

Specifieke toestemming voor de verwerking van medische gegevens

 Met het oog op een snel beheer van de overeenkomst en/of van het schadegevaldossier, en uitsluitend hiertoe, geef ik hierbij 
mijn bijzondere toestemming voor de verwerking van mijn medische gegevens.

 Ik geef aan de arts van mijn keuze die door de Maatschappij ondervraagd wordt, de toestemming om aan de medische 
dienst of aan de adviserende geneesheer van de Maatschappij of haar herverzekeraars alle vereiste informatie en 
att esten van medische aard, die noodzakelijk zijn voor de afsluiti ng of uitvoering van de overeenkomst, op vertrouwelijke
wijze mee te delen. De att esten zullen zich beperken tot een beschrijving van mijn huidige gezondheidstoestand.

 Voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is, geef ik hierbij mijn toestemming voor de confi denti ële verwerking van 
mijn medische gegevens buiten de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorgen. De verwerking 
wordt uitgevoerd door en onder de verantwoordelijkheid van Baloise Belgium nv, Posthofb rug 16 - 2600 Antwerpen (en dit via 
Athora Belgium nv, Louizalaan, 149 - 1050 Brussel, Europ Assistance Belgium, Triomfl aan 172 te 1160 Brussel en Informex nv, 
Genèvestraat, 4 te 1140 Brussel) en dit uitsluitend voor volgende doeleinden: evaluati e van het verzekerd risico, klantenbeheer, 
uitgift e en beheer van de verzekeringscontracten, schadebeheer, opstellen van schadestati sti eken. 

 De medische gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doelstellingen worden overgemaakt aan bedrijven die in 
onderaanneming werken, alsook aan de dienst ‘bestanden’ van Datassur ESV, gevesti gd te de Meeûsquare, 29 - 1000 Brussel, of 
aan een herverzekeraar, een makelaar, een expert of een adviseur die handelt in het kader van de bovenstaande doelstellingen.

 Ik weet en ik begrijp dat als de Maatschappij bij de beoordeling van het risico ten gevolge van een opzett elijke verzwijging 
of onjuistheid op een dwaalspoor werd gebracht met betrekking tot de informatie over mijn gezondheidstoestand
en/of alle informati e die noodzakelijk is om het/ de verzekerde risico’s te beoordelen, de verzekering kan worden nieti g verklaard 

overeenkomsti g de toepasselijke wett elijke bepalingen.

Opgemaakt te   , op  / / .

Handtekening(en) (voorafgegaan door de geschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”)

Naam, voornaam, adres en handtekening van betrokkene,

« Per mail verzenden naar servicedesk.be@athora.com met melding van onze referte als onderwerp »

Onze referte: ...............................
Naam : ...............................
Polis nr.: ...............................
Schadegeval nr.: ...............................


