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Welk soort verzekering is dit? 
De familiale verzekering vergoedt de schade die tijdens het privéleven door een verzekerde aan derden werd veroorzaakt. Ze is eveneens van 
toepassing voor de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van burenhinder. Ze kan aangevuld worden 
met de optionele waarborg « Rechtsbijstand ». 

Wat is er verzekerd? 

ü Basiswaarborg

De burgerlijke extracontractuele aansprakelijkheid:
vergoeding van de materiële schade (tot € 7 616 029,54) 
en/of lichamelijke schade (tot € 26 350 651,50) van 
derden veroorzaakt door:
• u en alle bij u inwonende personen

zelfs bij co-ouderschap en opzettelijke daden van  
kinderen < 18 jaar;

• uw huispersoneel
- voor materiële en lichamelijke schade aan 

derden;
- voor lichamelijke schade aan de verzekerden;

• uw huisdieren
met inbegrip van paarden, evenals huisdieren van 
derden onder toezicht;

• uw gebouwen en de inhoud
de burgerlijke aansprakelijkheid geldt ook tijdens 
het bouwen of verbouwen van een hoofd- of 
tweede verblijf;

• de verzekerde personen tijdens hun tijdelijke 
verblijven
bij een hospitalisatie, in een hotel of soortgelijk 
vakantieverblijf;

• de verzekerde personen als « Bob »
• de verzekerde personen tijdens hun hobby’s

ook bij het recreatief gebruik van drones tot 1 kg 
en de verplaatsingen met een elektrische fiets 
met trapondersteuning, monowheel of elektrische 
step, …

• de verzekerden in het kader van burenhinder

ü Optionele waarborg « Rechtsbijstand »
• het ter beschikking stellen van de juridisch 

noodzakelijke middelen voor de verdediging 
van de belangen van de verzekerde zowel op 
minnelijk of gerechtelijke wijze (advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, expertise, enz.):

• het ten laste nemen van de honoraria en de kosten 
om van een aansprakelijke derde vergoeding te 
bekomen voor de door de verzekerde opgelopen 
buitencontractuele schade in het kader van zijn 
privéleven.

De vergoeding wordt beperkt ten belope van de inzet 
van het geschil met een maximum van € 31 733,46 en 
tot € 6 346,69 voor geschillen inzake burenhinder en 
vervuiling voor zover deze door een ongeval werden 
veroorzaakt.  
Er zal steeds de voorkeur worden gegeven aan een 
bemiddelingsprocedure.

De in dit document vermelde verzekerde bedragen 
en vrijstellingen worden geïndexeerd (index 
consumptieprijzen 254,35).

Wat is er niet verzekerd?  

x Belangrijkste uitsluitingen voor de basiswaarborg:
• eigen schade van de verzekerde personen;
•  schade aan toevertrouwde goederen;
• materiële schade veroorzaakt door vuur, brand, 

explosie of rook als gevolg van vuur of brand 
ontstaan in of verspreid door het gebouw waarvan 
de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is;

•  schade die voortvloeit uit de burgerlijke 
aansprakelijkheid van een wettelijk verplichte 
verzekering (onder meer de schade bedoeld door 
de wetgeving op de verplichte verzekering voor 
motorrijtuigen) ;

• schade die voortvloeit uit de persoonlijke 
burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt als gevolg 
van een opzettelijk daad.

x Belangrijkste uitsluitingen voor « Rechtsbijstand »:
• de door de verzekerde geleden schade 

veroorzaakt in het kader van een contractuele 
relatie;

• het verhaal voor een rechtsmacht in 
bestuurszaken;

•  boetes en minnelijke schikkingen;
• als de verantwoordelijke niet geïdentificeerd is.

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstelling

• Burgerlijke aansprakelijkheid: € 263,51 voor 
materiële schade; voor lichamelijke schade is er 
geen vrijstelling van toepassing.

• Rechtsbijstand: € 263,51 behalve indien de 
verzekerde aanvaardt om het geschil op te lossen 
door gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of via 
verzoening.

	   	  

	  



Waar ben ik verzekerd?

De waarborgen zijn geldig in de hele wereld. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van het contract moet u ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen 
alsook ons elke wijziging die zich voordoet melden tijdens de looptijd van de overeenkomst.

• U moet ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen een schadegeval en de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang 
melden, alsook de identiteit van de eventueel aansprakelijke personen.

• Bij schade moet u zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid. De eerste materiële of medische hulp of de 
eenvoudige erkenning van de feiten houden geen erkenning van de aansprakelijkheid in.

Wanneer en hoe moet ik betalen?

U hebt de verplichting om de premie jaarlijks voor de vervaldag te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  
Een gesplitste premiebetaling is mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en hier zijn eventueel bijkomende kosten aan verbonden.

Wanneer start en eindigt de dekking?

De Familiale verzekering start op de dag volgend op de betaling van de eerste premie en ten vroegste op 00 uur van de in de 
bijzondere voorwaarden vermelde datum. De overeenkomst duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij anders is vermeld  
in de bijzondere voorwaarden. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kan de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen. U kan dat doen per 
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
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