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BA Feestelijkheden

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079

Dit informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering. Dit document is niet
gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften. De informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief. De precieze omvang
van de waarborgen en de tussenkomstlimieten staan in de algemene voorwaarden van het contract. Extra informatie over de gekozen
verzekering en uw verplichtingen vindt u in de precontractuele en contractuele informatie over deze verzekering.

Welk soort verzekering is dit?
BA Feestelijkheden dekt uw burgerrechtelijke extracontractuele aansprakelijkheid als organisator van een evenement voor de schade die
veroorzaakt werd aan derden.

Wat is verzekerd?
✔✔Basiswaarborgen:
✓✓Burgerrechtelijke aansprakelijkheid:
✓✓Wij verzekeren u, in uw hoedanigheid als organisator van
de opgegeven activiteit, wanneer uw burgerrechtelijke
extracontractuele aansprakelijkheid betrokken is wegens een
ongeval waarbij een derde lichamelijke of materiële schade
heeft opgelopen.
✓✓De waarborg strekt zich eveneens uit tot de onstoffelijke
schade indien die het gevolg is van verzekerde lichamelijke of
materiële schade.
✓✓De persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van het inrichtend
comité, hun aangestelden en van hun vrijwillige helpers is
eveneens gedekt.
✓✓De schade veroorzaakt aan derden ten gevolge van een
voedselvergiftiging door het innemen van spijzen of dranken op
uw evenement.
✓✓De schade veroorzaakt aan derden door het opbouwen of
afbreken van de installaties tijdens een maximumperiode van 8
dagen voor en 8 dagen na de aangegeven activiteit.
✓✓De schade door uw privéwoning en werken voor uw rekening.
✓✓De schade door geleend of gehuurd personeel.

✔✔Belangrijkste optionele waarborgen:
❏❏Persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
deelnemers
❏❏Vrijwillige helpers – Medische kosten: Indien uw burgerrechtelijke
aansprakelijkheid niet betrokken is, dan zullen wij aan de
vrijwillige helpers de medische en paramedische kosten
terugbetalen op basis van de RIZIV-barema’s.

✔✔Voor alle waarborgen:
✓✓De schade is, per waarborg, gedekt tot beloop van de in de
bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen
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Wat is niet verzekerd?
✘✘ Voor alle waarborgen:
✗✗ Opzettelijk veroorzaakte schade.
✗✗ De schade die het gevolg is van de eigendom, het sturen of het
houden van motorrijtuigen en van hun aanhangwagens en hun
toebehoren.
✗✗ De schade die het gevolg is van liften of hijstoestellen met
uitzondering van bordenliften.
✗✗ De schade die zich voordoet wanneer de verzekerde zich onder
de invloed van verdovingsmiddelen of van giftige producten,
in staat van dronkenschap, van alcoholintoxicatie of van
geestesstoornis bevindt.
✗✗ De schade die veroorzaakt is door vlaggenstokken,
uithangborden en reclamepanelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!! Voor alle waarborgen:
!! Bij schadegeval blijft, per waarborg, een in de algemene en

bijzondere voorwaarden bepaald aandeel te uwen laste. Deze
vrijstelling zal afgetrokken worden van het bedrag van de schade.
De verdediging van uw belangen wordt niet ten laste genomen
indien de schade kleiner is dan de vrijstelling.
!! De verzekering is beperkt tot de plaats waar de opgegeven
activiteit plaatsvindt. De schadegevallen, die buiten deze plaats
worden veroorzaakt, zijn evenwel gedekt voor zover het werken
betreffen die betrekking hebben op de verzekerde activiteit.

!! Voor de optionele waarborgen:
!! Vrijwillige helpers – Medische kosten: De kosten van opname

in een ziekenhuis worden terugbetaald op basis van de
normale prijs per ligdag, zoals bepaald door het Ministerie van
Volksgezondheid.
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Waar ben ik verzekerd?
✔✔De waarborg wordt verleend over de hele wereld. Hij wordt evenwel geschorst zodra het inrichtend comité haar zetel in het buitenland vestigt.

Wat zijn mijn verplichtingen?
ΔΔ
ΔΔ
ΔΔ
ΔΔ

U bezorgt ons volledige en exacte informatie over het te verzekeren risico bij het afsluiten van het contract.
U moet ons verwittigen indien het te verzekeren risico veranderd is.
U treft alle mogelijke voorzorgen om schade te vermijden.
U geeft een schadegeval en de omstandigheden ervan zo snel mogelijk aan. U treft ook alle redelijke maatregelen om de gevolgen van de
schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie jaarlijks betalen en ontvangt hiervoor een betalingsaanvraag. Premiesplitsing is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor gelden extra kosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De begin- en einddatum van de verzekering staan vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Het contract loopt een jaar. Zonder tegenbericht, wordt het elk jaar automatisch verlengd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

0079-8316230N-27062019

U kunt uw verzekeringscontract opzeggen ten laatste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het contract. Dit kan via een aangetekende
brief, met een deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
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