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Artikel 1   Welke zijn de verzekerde personen ? 
 
Zijn verzekerd : 
- De Wettelijke Non Profit Instellingen en Verenigingen 
en hun bestuurdersleden. 
Het is vanzelfsprekend dat de voorwaarden opgenomen 
in de huidige bijzondere voorwaarden, bij analogie, al 
de bovenvermelde verzekerde personen aangaan. 
 
Artikel 2   In welke hoedanigheid bent u verzekerd ? 
 
1) U bent verzekerd in het kader van de activiteiten 

aangeduid in de bijzondere clausules en als 
eigenaar of huurder van het gebouw of het 
gedeelte van het gebouw gevestigd op het adres 
van de onderschrijver, behoudens anders vermeld 
in de bijzondere clausules en dat bestemd is voor 
de uitoefening van uw beroepsactiviteiten. 

2) Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers, 
wanneer zij ten gevolge van de uitoefening van hun 
functie in de onderneming persoonlijk betrokken 
zijn. 
 

Artikel 3  Welke zijn de verzekerde materies en 
bedragen ? 
 

Verzekerde materies Verzekerd 
bedrag 

€ 

Burgerlijk verhaal 40.000 

Strafrechtelijke verdediging 40.000 

Burgerlijke verdediging 40.000 

Arbeids- en sociaal recht 12.500 
 

12.500 

 
Artikel 4   Detail van de verzekerde materies 
 
1) Burgerlijk verhaal 

De vorderingen tot schadeloosstelling ingediend 
door u tegen één of meerdere derde(n) op grond 
van een extra-contractuele burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

 
2) Strafrechtelijke verdediging 

Uw verdediging wanneer u vervolgd wordt wegens 
inbreuk op wetten, besluiten, decreten en/of 
reglementen alsook voor het indienen van één 
verzoek om gratie per schadegeval indien u werd 
veroordeeld tot een vrijheidsstraf. 

De dekking is uitgesloten voor misdaden of 
gecorrectionaliseerde misdaden en, voor alle 
andere opzettelijke inbreuken, zal onze dekking u 
slechts verleend worden voor zover de 
gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u 
vrijspreekt. 
Onze dekking wordt u evenwel volledig verleend 
voor verdediging op disciplinair gebied. 

 
3) Burgerlijke verdediging 

Uw verdediging tegen vorderingen tot 
schadeloosstelling, ingesteld door één of meerdere 
derde(n) tegen u op grond van een extra-
contractuele burgerlijke aansprakelijkheid. 
Wij kunnen u enkel verdedigen : 
– indien uw belangen tegenstrijdig zijn met de 

belangen van uw verzekeraar burgerlijke 
aansprakelijkheid of 

– indien er op de markt geen verzekeraar 
burgerlijke aansprakelijkheid bestaat die 
dekking verleend in het kader van een 
vordering tot schadeloosstelling gericht tegen 
u, zoals een verzekering B.A. Uitbating of 
Brand en aanverwante risico’s. 

 
4) Arbeids- en sociaal recht 

De verdediging van uw rechtelijke belangen in 
geschillen die, naar Belgisch recht, onder de 
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. 

 
Artikel 5   Waar is de verzekering geldig ? 
 
1) Inzake "burgerlijk verhaal", "strafrechtelijke 

verdediging", "burgerlijke verdediging wordt de 
dekking verleend voor schadegevallen die zich 
hebben voorgedaan in Europa of de landen 
grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor 
zover de verdediging van uw belangen in deze 
landen waargenomen kan worden. . 

2) Inzake “arbeids- en sociaal recht” wordt de dekking 
verleend voor schadegevallen die zich hebben 
voorgedaan in België en dit voor zover zij onder de 
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen 
en het Belgische recht van toepassing is. 

 
Artikel 6   Welke zijn de algemene uitsluitingen ? 
 
1) Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met: 

a) oorlogsgebeurtenissen, voor zover u er actief 
hebt aan deelgenomen; 

VAN RECHT VERZEKERD 
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b) burgerlijke en politieke onlusten, stakingen of 
lock-outs, voor zover u er actief hebt aan 
deelgenomen; 

c)  collectieve ontslagen; 
d) natuurrampen en nucleaire rampen; 
e) ieder contract dat met ons werd afgesloten; 
f) het vennootschaps- en verenigingsrecht; 
g) de intellectuele rechten, onder meer 

uitvindingsbrevetten, auteursrechten en 
gedeponeerde merken; 

h) het grondwettelijk recht en administratief recht; 
i) het fiscaalrecht; 
j) het zakenrecht. 
 

2) Er wordt geen dekking verleend voor de 
schadegevallen in verband met : 
a) elk onroerend goed of een deel van het 

onroerend goed dat niet bedoeld is voor de 
uitoefening van uw activiteiten; 

b) beleggingen, het houden van sociale of andere 
aandelen; 

c) borgstelling, aval en schuldovername; 
d) het bouwen of verbouwen, verbeteren, 

renoveren, restaureren en slopen van 
onroerende goederen waarbij de tussenkomst 
van een architect en/of de toestemming van de 
bevoegde autoriteiten vereist is of zijn, evenals 
deze in verband met de koop van een goed 
"sleutel op de deur" 

e) de verdediging van uw belangen in 
hoedanigheid van eigenaar, houder of 
bestuurder van voertuigen. Worden 
beschouwd als voertuigen, alle 
motorvoertuigen die zich te land, op het water 

of in de lucht voortbewegen alsook de 
aanhangwagens, caravans; 

f) handelsvertegenwoordigingscontracten, maar 
enkel in de hoedanigheid van zelfstandige 
handelsvertegenwoordigers alsook een tegen 
u ingestelde procedure inzake faillissement of 
gerechtelijk akkoord (concordaat); 

g) concurrentie of prijzenreglementering en de 
wetgeving op de handelspraktijken. 

 
3) Er wordt geen dekking verleend voor de 

schadegevallen die behoren tot de bevoegdheid 
van internationale of supranationale rechtbanken of 
van het Grondwettelijk Hof. 

 
4) Er wordt geen dekking verleend voor de 

waarneming van de rechtelijke belangen 
voortvloeiend uit rechten en/of verplichtingen die u 
werden overgedragen na het plaatsvinden van het 
schadegeval. 
Dit geldt ook voor de rechten van derden, die u in 
uw eigen naam zou laten gelden. 

 
Artikel 7   Welke zijn de wachttijden ? 
 
Voor alle schadegevallen inzake “arbeids- en sociaal 
recht”, bedraagt de wachttijd 3 maanden vanaf de 
inwerkingtreding van het contract. 
 
Dit wil zeggen dat de schadegevallen in verband met 
het hierboven vermelde risico slechts gedekt zal zijn 
indien zij haar oorsprong vindt respectievelijk meer dan 
3 maanden na de inwerkingtreding van het contract. 
 

 
Artikel 8   Samenvatting van het contract en minima geschillen 
 
 
Uw contract in één oogopslag … 

 
Verzekerde materies Verzeker

d bedrag 
€ 

Territorialiteit Wachttijd Minimum 
geschil 

€ (*) 

     

Burgerlijk verhaal  40.000 Europa en landen Middellandse 
Zee 

Geen 0 

Strafrechtelijke verdediging  40.000 Europa en landen Middellandse 
Zee 

Geen 0 

Burgerlijke verdediging  40.000 Europa en landen Middellandse 
Zee 

Geen 250 

Arbeids- en sociaal recht 12.500 Europa en landen Middellandse 
Zee 

3 
maanden 

500 

 
(*) In afwijking van het artikel 2.3.b van de Gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden,wordt u de bijstand verleend voor zover de 
inzet van het geschil, indien raambaar, hoger is dan het in de kolom aangeduide bedrag.  

 
 
 
 
 


