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PRODUCTINFORMATIEFICHE  
 

Deze informatiefiche wordt opgesteld overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen in voege sinds 
1 november 2014 en de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten 
alsook hun uitvoeringsbesluiten. 

 

Verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van natuurlijke- of rechtspersonen ter 
uitoefening van het beroep van 

VASTGOEDONTWIKKELING, -ADVIES EN -BEHEER 
LOOPBAANPOLIS 

 

Voor wie?  

Promotoren (niet-aannemers) voor gebouwen en beheerders van vastgoedportefeuille, vereniging van mede-
eigenaars en syndicus, die een polis wensen voor hun loopbaan. 

Contractuele documenten: 

Algemene Voorwaarden 216-IMMO en bijzondere voorwaarden 216 ifv het verzekerde beroep. 

Voorwerp: 

Dekking van de burgerlijke contractuele beroepsaansprakelijkheid: 
- de contractuele beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de regels van het burgerlijk 

wetboek; 
- de burgerlijke gevolgen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid wegens beroepshalve gestelde 

handelingen van de Verzekerden; 
- de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in toepassing van de artikelen 1382 – 1383 en 1384 lid 3 van 

het burgerlijk wetboek met betrekking tot alle schade berokkend aan Derden gedurende de uitoefening 
van de activiteit maar die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten; 

- de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.1386 en art. 544 van het burgerlijk wetboek; 
- de burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit art.577-8 van het burgerlijk wetboek. 

Wettelijke en reglementaire basis: 

Geen wettelijke verplichting. 

Verzekeringsnemer: 

Promotoren (niet-aannemers) en projectmanagers voor gebouwen, en beheerders van vastgoedportefeuille, 
vereniging van mede-eigenaars en syndicus of hun vennootschap.  

 

Verzekerden: 

Promotoren (niet-aannemers) en projectmanagers voor gebouwen, en beheerders van vastgoedportefeuille, 
vereniging van mede-eigenaars en syndicus en hun medewerkers, en al hun aangestelden. 
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Bank 310-0402713-55 Bij K.B. erkende verzekeringsmaatschappij  2016-v1a 

IBAN BE31 3100 4027 1355 takken : 13 K.B. 4/7/1979 – 9 en 16 K.B. 14/7/1989 
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DEKKINGEN per schadegeval: 

- 625.000,00 EUR voor alle tussenkomsten,  
- 500.000,00 EUR voor reddingskosten; 
- 500.000,00 EUR voor interesten met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde vergoeding door de 
verzekeraar, de kosten ingevolge de burgerlijke vorderingen, alsook de erelonen en kosten van advocaten en 
experten (basis van de consumptieprijsindex 115,70, basis 1988=100) 

DUUR: 

Een jaar met stilzwijgende verlenging per kalenderjaar  

In te dienen documenten door de verzekeringsnemer: 

- Schadestatistiek (op het moment van de verzekeringsaanvraag, indien de vorige activiteit gedekt is door een 
ander verzekeringscontract bij een andere verzekeringsmaatschappij) 

- Jaarlijkse aangifte van opdrachten (waarde van de werken en/of bedrag van de gefactureerde erelonen)  

PREMIE: 

Minimumpremie: niet terug vorderbaar voorschot te betalen aan het begin van het jaar voor iedere verzekerde 
vermeld in de bijzondere voorwaarden: 400 EUR/jaar (1.600,00 EUR/jaar voor de promotor) + belasting 9,25% 
+ kosten 5,75%  

De jaarlijkse premie wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de werken volgens de rekenvoeten in 
promille van het bedrag van de waarde der werken of procent op de vergoedingen, cfr de Bijzondere 
Voorwaarden. 

FRANCHISE: 

Minimum van 500,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding met een maximum van 6.250,00 
EUR (basisindex ABEX 648). 
Minimum van 3.000,00 EUR + 15% van het bedrag van de schadevergoeding (basisindex ABEX 648) voor de 
promotor. 
Indien een minnelijke schikking voor het begin van een gerechtelijke procedure getroffen kan worden of de 
klacht ongegrond wordt verklaard, is er geen vrijstelling verschuldigd. 
 

 

 


