
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document heeft als doel u een overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met betrekking tot deze verzekering. 
Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor 
bijkomende informatie gelieve de contractuele en precontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande deze verzekering. 
 

Welk soort verzekering is dit? 
 
Dit is een extracontractuele verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de materiële en lichamelijke schade dekt die u toebrengt aan 
derden in het kader van jachtongevallen.  
De verzekering bestaat uit verschillende waarborgen waaruit u kunt kiezen volgens uw hoedanigheid: jager-schutter, eigenaar of huurder 
van het jachtterrein, organisator van jachtpartijen, werkgever van de jachtopziener. 
 

 
Wat is verzekerd? 
 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): voor schade aan derden, 
afhankelijk van de door u meegedeelde hoedanigheid 
(hoedanigheden):  

 jager-schutter: verplichte wettelijke waarborg als houder van 
een vergunning voor het dragen van een jachtwapen; dekt 
jachtongevallen (ook degene veroorzaakt door uw jachthonden) 
en ongevallen met betrekking tot het gebruik of hanteren van 
vuurwapens en tot het transport ervan 

 eigenaar of huurder van een jachtterrein 

 organisator van jachtpartijen 

 werkgever van de jachtopziener voor ongevallen veroorzaakt 
door uw jachtopzieners en hun honden 

Facultatieve waarborgen: 

 Rechtsbijstand (RB)  
 

 Gekwalificeerd persoon belast met het aangeven van het wild 
geschikt voor consumptie 
 

 Uitbreiding jachtopziener in hoedanigheid van jager-schutter 

 Uitbreiding drijvers die hun eigen aansprakelijkheid en die door 
hun honden dekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is niet verzekerd? 
 

 
In BA: 

 
 nucleair risico 
 collectieve gewelddaden, opstand, sabotage, volksbeweging, 

arbeidsconflicten of terrorisme 
 daden als gevolg van een beroepsactiviteit 
 ernstige fout (> 16 jaar): dronkenschap of gelijkaardige toestand, 

weddenschappen of uitdagingen, misdaden of opzettelijke 
strafbare feiten  

 opzettelijke daad (> 16 jaar) 
 toevertrouwde goederen 
 materiële schade door vuur/brand/ontploffing/rook die of dat 

zich vanuit het gebouw verspreidt  
 niet-naleving door de eigenaar of huurder van het jachtterrein 

van de instructies opgelegd door de leider of organisator van de 
jachtpartijen 

 gebruik van motorrijtuigen  
 niet-naleving van de wettelijk verplichte signalisatie 
 boeten, strafrechtelijke schikkingen, dwangsommen, 

strafvervolgingskosten 
 schade aan het wild 
 stroperij 

 
In RB: specifieke uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden 
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

 
!  BA – Lichamelijke schade: 1.240.000,00 EUR 
!  BA – Materiële schade: 124.000,00 EUR 
! Accidentele schade veroorzaakt door brand van hoogstammige 
bomen 2.500,00 EUR 
!  Eigen risico BA: 125,00 EUR* 
! Tegemoetkomingslimieten in RB: 6.200,00 EUR 
!  Onjuiste en foutieve gegevens meedelen bij het afsluiten van of 
tijdens de looptijd van het contract met een impact op de 
risicobeoordeling 
 
* die bedragen worden uitgedrukt volgens de consumptieprijsindex 
119,64 van december 1983 (basis 100 in 1981). 

 
 
 
 
 

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

JACHT 
 

L’ARDENNE PREVOYANTE, merk van AXA Belgium – N.V. van verzekeringen NBB nr. 0039 

 Waar ben ik gedekt? 

 Hoofdverzekering: in het gebouw, de constructies en de bijgebouwen < 20 m² gelegen op het adres van het risico in België 

 Waarborguitbreidingen: de dekking is wereldwijd verworven (met uitzondering van uw nieuwe adres: in België) 



 
 
 
                

 
Waar ben ik gedekt? 
 
 

 Waarborg jager-schutter, in België, in de landen van geografisch Europa (met jachtvergunning of -licentie voor het betrokken 
land/de betrokken regio) en in de landen aan de Middellandse Zee, inclusief de eilanden, de Azoren, Canarische Eilanden, 
Madeira en IJsland. Wereldwijde dekking op verzoek en mits bijpremie. 
 

 Waarborg eigenaar of huurder jachtterrein, leider of organisator jachtpartijen en werkgever van jachtopzieners, alleen in België.  
 
 

 
Wat zijn mijn verplichtingen? 
 

 
 Bij het afsluiten van het contract: correct aangeven van alle omstandigheden waarvan u op de hoogte bent en die u 

redelijkerwijs moet beschouwen als elementen die meetellen bij de beoordeling van het risico. 
 Tijdens de looptijd van het contract: elke wijziging meedelen die leidt tot een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico. 
 Bij een schadegeval:  

• alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval of de verergering ervan te vermijden; 
•     afzien van elke erkenning van aansprakelijkheid of van elke belofte om de schade te vergoeden; 
• het schadegeval aangeven en ons binnen de 8 dagen een nauwkeurig overzicht geven van de omstandigheden, de 

oorzaken en de omvang van de schade; 
• meewerken aan de afhandeling van het schadegeval. Bijvoorbeeld: onze expert ontvangen, de gerechtelijke stukken 

bezorgen ... 
 

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
 
U bent verplicht om de premie jaarlijks te betalen en ontvangt hiervoor een betalingsverzoek. U kunt kiezen om de betaling te 
spreiden. Daarvoor worden eventueel bijkomende kosten aangerekend. 

 

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
 
De looptijd, de jaarlijkse vervaldag en de ingangsdatum van de verzekering zijn vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het 
contract wordt gesloten voor een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De verzekering treedt in werking ten vroegste na 
betaling van de eerste premie. 

 

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
 
U kunt uw verzekeringscontract ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van het contract opzeggen. De opzegging 
kan gebeuren per aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door afgifte van een opzeggingsbrief met 
ontvangstbewijs.  
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