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Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen 

  1. Doelgroep : 
 
Zelfstandigen, KMO en beoefenaars van vrije beroepen (uitsluiting van de waarborg BA Beroepsactiviteiten) 
met vennootschapszetel gevestigd in België. 

  2. De voordelen van het product : 
 
 Algemene Voorwaarden van het type "Alle risico's behalve volgens waarborg"; 

 Een contract aangepast aan uw behoeften en budget dankzij "à la carte" contracten: 
a. 5 kapitaalformules 

 

 
 

b. Facultatieve waarborgen 
c. Moduleerbare (systematisch toegepaste) vrijstellingen die worden berekend volgens uw 

beroepsactiviteit 
d. Contracten van 1 of 3 jaar 

  3. De waarborgen : 
 

 Uitbating 

 Toevertrouwd voorwerp (facultatief) 

 Na levering (facultatief) 

 Rechtsbescherming (facultatief) 
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De BA-waarborg Uitbating : 
 

 Verzekerde schade : 
 

a. Lichamelijke schade 
b. Materiële schade 
c. Immateriële gevolgschade 
d. Zuiver immateriële schade (die niet voortvloeit uit materiële of lichamelijke schade) op voorwaarde 

dat die werd veroorzaakt door een plotse, onvoorzienbare en abnormale gebeurtenis en dat die 
onopzettelijk en onvoorzien is uit hoofde van de verzekeringnemer 

e. De reddingskosten (plafonds van de vergoeding vastgelegd in de Algemene Voorwaarden). 
 

 Zijn eveneens inbegrepen de schade aangericht door/toegebracht aan : 
 

a. Brand, vuur, explosie, rook, water 
b. Milieuschade 
c. Burenhinder 
d. Onderaannemers 
e. Personeel uitgeleend aan en/of ter beschikking gesteld van de verzekeringnemer 
f. Verzekerde schade verschillend van schade aan kleding, werktuigen, persoonlijke voorwerpen en 

voertuigen waarvan hij eigenaar is of indien het voertuig werd gehuurd, geleased, … 
g. Bijkomstige activiteiten zoals bijvoorbeeld schade aangericht naar aanleiding van manifestaties 

georganiseerd door de onderneming, deelname aan beurzen, ... of nog, aangericht tijdens 
werkzaamheden in uitvoering aan installaties en gebouwen die toebehoren aan de onderneming 

h. Zelfbewegende tuigen en voertuigen 
i. De aansprakelijkheid van de lastgever 

 
 
De BA-waarborg Toevertrouwd voorwerp : 
 

 Voorwerp van de waarborg : 
 

a. De Maatschappij verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in geval van schade 
toegebracht aan roerende en/of onroerende goederen die hen werden toevertrouwd en die het 
voorwerp moeten vormen van een werk of een dienst in het kader van de activiteiten van de 
aangeduide onderneming 

b. De Maatschappij verzekert eveneens de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht 
aan goederen aangevoerd door derden die werkzaamheden binnen de onderneming van de 
verzekeringnemer moeten uitvoeren (gesteld dat die door de verzekerden tijdens het schadegeval niet 
worden gebruikt als werkinstrument) en voor schade toegebracht aan de voertuigen die door derden 
werden aangevoerd om te worden geladen of gelost, evenals aan voertuigen van derden die op de 
terreinen van de verzekeringnemer staan opgesteld (zelfs als die voertuigen door de verzekerden op 
de terreinen of in de onmiddellijke omgeving werden verplaatst) 

c. Meerdere voorwerpen die door hun conditionering, hun verpakking, hun complementariteit een 
geheel vormen, worden als een enkel voorwerp beschouwd 

d. Wanneer de verzekerde werkzaamheden uitvoert bij derden, aan goederen die kunnen worden 
opgedeeld in scheidbare delen, worden enkel die delen die het voorwerp vormen van de prestatie of 
de manipulatie beschouwd als toevertrouwd 

 

 Verzekerde schade : 
 

a. Materiële schade 
b. Immateriële gevolgschade 

 
Alle schade die toe te schrijven is aan een en hetzelfde evenement wordt beschouwd als zijnde van een en 
hetzelfde schadegeval. 
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 De BA-waarborg Na levering : 
 
De Maatschappij verzekert de contractuele en extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid die wordt 
geregeld door de bepalingen naar Belgisch en buitenlands recht en waartoe de verzekerden kunnen worden 
veroordeeld omwille van de schade die zij toebrachten aan derden door producten na levering of door 
werkzaamheden na uitvoering, in het kader van de beschreven activiteiten (ingevolge een fout, een verzuim of 
onachtzaamheid).  
 

 Verzekerde schade : 
 

a. Lichamelijke schade 
b. Materiële schade 
c. Immateriële gevolgschade 
d. De reddingskosten (plafonds van de vergoeding vastgelegd in de Algemene Voorwaarden) 

 
Alle schade die toe te schrijven is aan een en hetzelfde feit wordt beschouwd als zijne afkomstig van een en 
hetzelfde schadegeval, ongeacht de aard en het aantal slachtoffers. 
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