
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering voor uitbaters van inrichtingen die 
doorgaans publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid van de uitbater op grond van de Wet van 30 juli 
1979 bij brand en ontploffing. De verzekering maakt deel uit van een moduleerbare package als aanvulling op de brandverzekering. 

 
Wat is verzekerd? 
 

 
De objectieve aansprakelijkheid van de verzekerde bij brand of 
ontploffing op grond van de Wet van 30 juli 1979, die voortvloeit uit 
de uitbating van de inrichting vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. 
 
De schade opgelopen door derden als gevolg van brand of 
ontploffing, zelfs zonder fout van de verzekerde: 
 
 Lichamelijke schade 
 Materiële schade 
 Immateriële schade 
 Reddingskosten 

 
Ten aanzien van derden is een schadegeval gedekt als het zich 
voordoet als de termijn van dertig dagen na kennisgeving aan de 
burgemeester van de afloop, annulering, opzegging, verbreking, 
opschorting van de verzekering of de waarborg nog niet verlopen is. 

 
Wat is niet verzekerd? 
 

 
 Schadevergoeding ten gunste van de dader die het schadegeval 

opzettelijk veroorzaakt heeft 
 Voorspelbare schade, terugkerende schade door het niet nemen 

van voorzorgsmaatregelen 
 Schade veroorzaakt door de staat van dronkenschap of een 

gelijkaardige toestand van de verzekerde 
 Materiële schade als gevolg van een aansprakelijkheid van de 

verzekerde, van welke aard ook, die gedekt kan worden door de 
waarborg Huurdersaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid van de 
gebruiker of Verhaal van derden van een brandverzekering 

 Bij terrorisme de schade veroorzaakt door wapens of 
instrumenten die bedoeld zijn om te ontploffen door een 
wijziging van de structuur van de atoomkern 

  
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 
 

 
! Het bedrag boven de wettelijke vergoedingslimieten zoals 

voorzien in de Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en in de verplichte verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid in dezelfde omstandigheden. 

! De schadegevallen waarvoor al een tegemoetkoming heeft 
plaatsgevonden ten aanzien van de derde terwijl de afloop, 
annulering, opzegging, verbreking, opschorting van de 
verzekering of van de waarborg al is ingegaan tussen de partijen 
maar voordat de termijn van 30 dagen vermeld in de rubriek 
‘Wat is verzekerd?’ aanleiding geeft tot het uitoefenen van 
verhaal van onzentwege ten aanzien van de verzekerde. 

 
  

 

 
 
 
                

 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) 
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Waar ben ik gedekt? 
 
 

 In België, op het adres van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
 

 
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. Bijvoorbeeld: verhuizing, 
uitbreiding, wijziging of stopzetting van de activiteiten. 

 Als u om welke reden ook, niet langer de aansprakelijkheid draagt vermeld in de rubriek ‘Wat is verzekerd?’, dan moet u 
ons daar binnen de 8 dagen van op de hoogte brengen. 

 Bij een schadegeval:  

 alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval of de verergering ervan te vermijden; 

 onverwijld en in ieder geval zo snel mogelijk het schadegeval, de precieze omstandigheden en de omvang van de schade 
aangeven.   

 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.  

 

               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ardenne Prévoyante is een merk van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen 
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel (België) 

Correspondentieadres: Avenue des Démineurs 5 – B-4970 Stavelot 
Tél. : 080 85 35 35 • Fax : 080 86 29 39 • e-mail : ap@ardenne-prevoyante.com • internet : www.ardenneprevoyante.be 

mailto:ap@ardenne-prevoyante.com
http://www.ardenneprevoyante.be/

