
Belangrijk: dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Het document is niet afgestemd op uw specifieke behoeften en de informatie is niet volledig. Voor bijkomende inlichtingen over  
de verzekering en uw verplichtingen kunt u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

Onderneming: Ethias NV |  België -  
Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 196 

Welk soort verzekering is dit? 
Deze verzekering dekt de burgerlijke vergoedingen waartoe de verzekerde zou kunnen gehouden zijn krachtens de artikels 1382 tot en 
met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek wegens schade aan een derde tijdens de organisatie van een evenement dat onder de speciale 
voorwaarden valt.

Wat is verzekerd?

Zijn verzekerd

ü De verzekeringnemer.

ü Zijn organen, aangestelden, medewerkers en 
vrijwilligers die actief betrokken zijn bij de organisatie 
en het verloop van het verzekerde evenement.

Waarborgen

ü	De dekking omvat de buitencontractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid die in toepassing van het gemeen 
recht van de burgerlijke aansprakelijkheid ten laste 
valt van de verzekerden uit hoofde van lichamelijke 
en materiële schade veroorzaakt door een ongeval 
aan derden in het kader van het in de speciale 
voorwaarden beschreven evenement.

De dekking strekt zich uit tot de burgerlijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden: 

ü	voor hun hoedanigheid als organisatoren van het 
verzekerde evenement;

ü	voor het materiaal, de decoraties en alle toebehoren 
die voor het verzekerde evenement worden gebruikt; 

ü	voor voedselvergiftiging veroorzaakt door 
voedingswaren en dranken die worden geserveerd 
onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren 
aan de deelnemers van het verzekerde evenement.

Wat is niet verzekerd? 

x Schade die met opzet wordt veroorzaakt.

x Schade die voortvloeit uit het deelnemen aan 
wedlopen.

x Schade die wordt veroorzaakt in een staat van 
dronkenschap of onder invloed van verdovende 
middelen die zonder medisch voorschrift zijn gebruikt, 
wanneer het oorzakelijk verband tussen deze staat 
en het plaatsvinden van het ongeval is vastgesteld. 
De aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn 
hoedanigheid van burgerrechtelijke aansprakelijke 
blijft evenwel verzekerd.

x Schade als gevolg van het gebruik van voertuigen, 
met uitzondering van landvoertuigen zonder motor.

x Schade veroorzaakt aan roerende en onroerende 
goederen die aan de verzekerde zijn uitgeleend of 
verhuurd, of aan hem zijn gegeven om te worden 
bewaard, bewerkt of vervoerd.

x Boetes.

x Schade door oorlogen, stakingen en terreurdaden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

! Vrijstellingen: in sommige waarborgen zit een 
vrijstelling waarvan het bedrag vastgelegd is in de 
speciale voorwaarden van het contract. Dit bedrag 
blijft ten laste van de verzekeringnemer en wordt van 
het vergoedingsbedrag afgehouden. 

! Tussenkomstlimieten: de toegekende waarborgen 
hebben tussenkomstlimieten die vastgelegd zijn in de 
bijzondere of speciale voorwaarden van het contract.
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Waar ben ik gedekt?

ü	De verzekering geldt voor de schadegevallen over de hele wereld voor zover zij voortspruiten uit het verzekerde evenement.

Wat zijn mijn verplichtingen?

• Bij het afsluiten van het contract: alle gekende omstandigheden van het risico exact melden.

• Tijdens de looptijd van het contract: elke wijziging in de omstandigheden melden die het risico aanzienlijk en blijvend  
kan verhogen.

• Bij schadegeval:

- het schadegeval aangeven (omstandigheden en omvang van de schade) binnen de termijn die bepaald wordt in de algemene 
of speciale voorwaarden en ieder nuttig document bezorgen, met inbegrip van de gerechtelijke en buitengerechtelijke akten;

- alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken;

- meewerken aan de afhandeling van het schadegeval.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie is jaarlijks op voorhand betaalbaar op voorlegging van de factuur of van het vervaldagbericht. Een gespreide betaling  
is mogelijk volgens bepaalde modaliteiten.

Wanneer begint en eindigt mijn dekking?

De verzekering treedt in werking op de dag die in het verzekeringscontract vermeld wordt op voorwaarde dat de eerste premie 
betaald werd.

Tenzij anders vermeld in de speciale voorwaarden wordt de overeenkomst gesloten voor een periode van drie jaar plus het gedeelte 
van een jaar vanaf de datum van inwerkingtreding tot de jaarlijkse vervaldag van de volgende premie en wordt ze stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende perioden van drie jaar. 

De verzekering met een bepaalde duur van minder dan een jaar wordt niet stilzwijgend verlengd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het verzekeringscontract kan worden opgezegd met een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door afgifte van een 
opzeggingsbrief met ontvangstbewijs. De opzegging moet ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van het contract 
gemeld worden. 
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