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 Wat is verzekerd?  

� De schade die de verzekerde personen, dieren, gebouwen 

en hun privé-inhoud, toebrengen aan derden tijdens het 

privé leven. 

� OPTIONEEL: de rechtsbijstand. 

� De verzekerden zijn: 

� De verzekeringnemer en alle samenwonende 

personen.  

� De meerderjarige kinderen die niet meer inwonen 

doch fiscaal ten laste blijven van de verzekeringnemer 

of zijn samenwonende echtgenote of levenspartner. 

� De minderjarige kinderen van derden die onder de 

bewaring staan van een verzekerde die bij de 

verzekeringnemer inwoont. 

� De personen die de kinderen en/of de huisdieren van 

de verzekerde bewaken. 

� De (kot)student of de student die door een 

uitwisselingsprogramma tijdelijk in het gezin verblijft. 

� De helpers die een verzekerde bijstaan bij 

werkzaamheden aan de verblijfplaats, bij de 

privéverhuis, bij de organisatie van een familiefeest. 

� De gasten die tijdelijk logeren. 

� Bijkomend gewaarborgd: de dieren 

� De huis- en neerhofdieren. 

� Koeien, struisvogels en hertachtingen (max. 10 samen) 

� Paarden (max. 2). 

� Bijkomend gewaarborgd: gebouwen en privé-inhoud 

� Het hoofdverblijf, het tweede - of vakantieverblijf. 

� De garages en parkeerplaatsen. 

� De wooncaravans dienstig als privé-verblijf. 

� De gronden, tuinen en terreinen die eraan grenzen. 

� Onbebouwde gronden voor privédoeleinden. 

� Het (gedeelte van) gebouw dat gehuurd of gebruikt 

wordt door de verzekerde voor een familiefeest. 

 Wat is niet verzekerd?  

� De schade toegebracht tijdens het beroepsleven. 

� De rechtsbijstand beroepsleven. 

 

 

 

 

� De meerderjarige kinderen die niet meer inwonen en 

die niet meer fiscaal te laste zijn van de 

verzekeringnemer of zijn samenwonende echtgenote 

of levenspartner. 

� De meerderjarige kinderen van derden zonder meer. 

 

 

 

 

 

 

� Personeel en helpers handelend in beroepsdienst van 

een verzekerde. 

 

 

 

� Al dan niet getemde wilde dieren. 

� Struisvogels en hertachtigen met omheining van 

minder dan 2,20 m hoog. 

 

 

� Gebouwen bestemd voor verhuur. 

 

 

 

� Onbebouwde gronden voor privédoeleinden van 

meer dan 5ha. 

� Gebouw in staat van verval of aangetast door 

sporenplanten. 

 

Disclaimer: Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en verplichtingen zijn niet exhaustief. 

Gelieve voor alle bijkomende informatie wat betreft de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en van de verzekerde de algemene en/of bijzondere 

voorwaarden betreffende het gekozen verzekeringsproduct te raadplegen.  

Wat is dit voor type verzekering?  

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in het Privé Leven (B.A.) betaalt de schade die de leden van het gezin, de dieren, het 

gebouw en de goederen, accidenteel toebrengen aan een derde. De optionele verzekering Rechtsbijstand in deze verzekering, biedt 

burgerlijke en strafrechtelijke verdediging in die gevallen voorzien in de polis.  



          

   Zijn er beperkingen in dekking?   

! Lichamelijke schade: €2 5.647.384,40 (01/2018). 

! Stoffelijke schade: € 6.654.420,20 (01/2018). 

! Rechtsbijstand: € 15.000. 

! Vrijstelling Burgerlijke Aansprakelijkheid: € 255,90 

(geïndexeerd). 

! Tussenkomstdrempel geschil Rechtsbijstand: € 500. 

    

    

 Wat is verzekerd?  

� Bijkomend gewaarborgd: verplaatsingen en 

vervoermiddelen 

� Voetganger, fietser, schaatser of alle landvoertuigen 

zonder motor 

�  Joyriding. 

� Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen tot 18 

km/uur. 

� Fietsen met loutere trapondersteuning. 

� Gemotoriseerde tuinwerktuigen op privéterrein. 

� Gemotoriseerd speelgoed tot 8 km/uur, 

miniatuurvliegtuigen. 

� Vrijetijdsdrones. 

� Zeilboten tot 300 kg. 

� Gemotoriseerde vaartuigen tot 10 PK DIN. 

� Leider van een jeugdbeweging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Met betrekking tot Rechtsbijstand: 

� Strafrechtelijke verdediging. 

� Verhaal ten opzichte van de aansprakelijke derde. 

� Administratieve bijstand. 

� Onvermogen van derden. 

� Voorschotten. 

� Strafrechtelijke borgstelling. 

� Vordering lichamelijke schade na een 

arbeidsongeval. 

 

 

 

 

 Wat is niet verzekerd?  

 

� De aansprakelijkheid die valt onder de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen en 

als bestuurder van spoorvoertuigen. 

 

� Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen van meer 

dan 18 km/uur. 

� Fietsen met autonome aandrijving. 

� Gemotoriseerde tuinwerktuigen op de openbare weg. 

� Gemotoriseerd speelgoed van meer dan 8 km/uur, 

luchtvaartuigen, drones voor beroepsgebruik. 

 

 

� Zeilboten van meer dan 300 kg. 

� Gemotoriseerde vaartuigen van meer dan 10 PK DIN. 

� Persoonlijke aansprakelijkheid van de jongeren die de 

jeugdleider onder zijn hoede heeft. 

� Jacht- of wildschade. 

� Schade aan toevertrouwde voorwerpen van derden. 

� Opzettelijke schade, schade door dronkenschap of 

een gelijkaardige toestand, schade door 

geweldpleging, kwaadwilligheid of ontvreemding. 

� schade door (poging tot) diefstal, misbruik van 

vertrouwen, oplichting, valsheid in geschrifte. 

� schade door het uitoefenen van politieke, syndicale of 

lucratieve activiteiten. 

� De immateriële schade. 

 

 

� De rechtsbijstand in contractuele geschillen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waar ben ik verzekerd?  

� Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé Leven : wereldwijd. 

� Rechtsbijstand Privé Leven : wereldwijd voor de strafrechtelijke verdediging, in Europa en het Middellands Zeegebied voor 

het verhaal op de aansprakelijke derde. 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• Bij het afsluiten van het contract: het meedelen aan de verzekeringsmaatschappij van alle bekende omstandigheden die 

van belang kunnen zijn bij de beoordeling van het risico. 

• Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan de verzekeringsmaatschappij van de nieuwe omstandigheden of de 

wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico. 

• Bij een schadegeval: 

- Binnen de 8 dagen nadat de verzekerde kennis heeft van de schade, aangifte doen. 

- Geen wijzigingen aan de beschadigde goederen aanbrengen en alle nuttige inlichtingen verschaffen aan de 

maatschappij. 

- De vragen van de verzekeringsmaatschappij beantwoorden en de richtlijnen volgen. 

- Zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid, van elke dading, van elke vaststelling van schade, van elke 

betaling of van belofte van schadevergoeding. 

- Het bestaan van andere verzekeringen, die dezelfde aansprakelijkheid dekt, meedelen aan de maatschappij. 

   Wanneer en hoe moet ik betalen?  

De premie wordt jaarlijks betaald. Een uitnodiging tot betaling wordt verstuurd. Een gespreide premiebetaling is niet 

mogelijk. 

 

   Wanneer start en eindigt de dekking?  

De begindatum en de duur van de verzekering wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een 

jaar en wordt stilzwijgend verlengd 

   Hoe kan ik mijn contract stopzetten?  

De verzekeringsovereenkomst kan tenminste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden per 

aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs 

 


