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B.A. OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND
OF ONTPLOFFING
B.A. Objectieve Aansprakelijkheid van DVV verzekeringen:
verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Een brand of ontploffing in een openbare gelegenheid kan heel veel slachtoffers maken.
B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: wat is dat? Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Dan bent
u waarschijnlijk wettelijk verplicht om een verzekering B.A. Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten.
Zo kunt u zich beschermen tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing
kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kunt u namelijk als uitbater aansprakelijk worden
gesteld.

Een verzekeraar tot uw dienst!

Wettelijke verplichting

Snel en bereikbaar 24 uur per dag, 7dagen op 7
in geval van schade (alarmcentrale)

De wet bepaalt een 25-tal categorieën van voor het publiek
toegankelijke inrichtingen met objectieve aansprakelijkheid, dit wil
zeggen dat de slachtoffers een vergoeding van hen kunnen eisen
zonder een fout te moeten bewijzen.

Gespecialiseerde en beschikbare gesprekspartners
voor polis- en schadebeheer en voor de
boekhouding
Vergoeding binnen de 24 uren van zodra het
dossier volledig is

Troeven
Verplichte verzekering die aansprakelijkheid
dekt bij brand of ontploffing!
Waarborgen en verzekerde bedragen bij wet
vastgelegd!

Een offerte aanvragen?
Wend u rechtstreeks tot een consultant of relatiebeheerder.
U kunt hun gegevens bekomen via het telefoonnummer
02 286 20 97 of op onze website www.dvv.be

Deze inrichtingen moeten zich verplicht verzekeren en een
verzekeringsattest aan de burgemeester bezorgen. Soms wordt de
minimumruimte die voor het publiek toegankelijk is bepaald. Enkele
voorbeelden :
•
•
•
•
•
•
•

uitbaters van restaurants, cafés en hotels
plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (min. 1000 m2)
tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, rusthuizen
religieuze gebouwen (min. 1000 m2)
gebruikers van kantoorgebouwen (min. 500 m2)
de inrichtende macht van onderwijsinstellingen

F

De staat, de gewesten en de gemeenschappen hebben geen verzekeringsverplichting.
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Wettelijke waarborg

Aanvullende inlichtingen

De lichamelijke en stoffelijke schade aan derden door een brand of
ontploffing die ontstaan is in de betrokken inrichting.
Een derde is iedereen behalve de aansprakelijke en de exploitantwerkgever.

DVV verzekeringen is een merk en
een handelsnaam van Belins NV,
verzekeringsonderneming gevestigd in
België en goedgekeurd onder code 0037,
Galileelaan 5, B-1210 Brussel, RPR Brussel
BTW BE 0405.764.06.

Verzekerde bedragen (jaarlijks geïndexeerd: basisindexcijfer 110,31 :
juli 1991 (basis 1988)):
• lichamelijke schade aan derden : 15.000.000 EUR
• stoffelijke schade aan derden : 750.000 EUR

Goed om te weten
• Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de
verzekeringnemer is niet gedekt.
• We vergoeden ook materiële en immateriële schade niet die het gevolg
is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg
‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal
van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

Een schade?
Dringende bijstand 24 uur per dag, 7/7 via een telefoontje
naar het noodnummer 0800 93 300.
Deze bijstand omvat onder meer het verschaffen van diverse
inlichtingen, verschillende vormen van bijstand in geval
van problemen in het buitenland, het nemen van dringende
maatregelen in verband met de gebouwen (hulp indien de toegang
onmogelijk is, bewarende maatregelen of
dringende of tijdelijke herstellingen na een schadegeval ...).

De verzekering B.A. Objectieve
Aansprakelijkheid valt onder het Belgisch
recht. De voorwaarden van de verzekering
B.A. Objectieve Aansprakelijkheid van DVV
verzekeringen (eigen risico, gedekte goederen,
dekkingsgrenzen enz.) zijn verkrijgbaar bij
uw contactpersoon. De bijzondere en de
algemene voorwaarden hebben voorrang op
de commerciële brochures.
De duur van de overeenkomst is één
jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd voor
opeenvolgende periodes van één jaar, behalve
wanneer een van de partijen ze opzegt ten
minste drie maanden voor het verstrijken van
de lopende periode.
Indien u niet tevreden bent, horen wij
dat graag. Voor een klacht kan u in de
eerste plaats terecht bij uw consultant,
relatiebeheerder of polisbeheerder.
Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan
niet u te wenden tot de Klachtendienst van
DVV verzekeringen, Galileelaan 5 te
1210 Brussel of via e-mail:
dienstklachtendvv@dvv.be
U vindt bij de voormelde contacten
onvoldoende gehoor? Dan kunt u zich
steeds wenden tot de Ombudsdienst van de
Verzekeringen, de Meeûssquare 35, in 1000
Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as
U vindt alle informatie over deze instantie
onder de volgende link:
http://www.ombudsman.as

Dit document werd gewijzigd op 21 november 2016 en kan nog aangepast worden. Een geactualiseerde versie staat steeds ter uwe beschikking op onze website www.dvv.be. DVV Verzekeringen is een merk en een
handelsnaam van Belins NV, verzekeringsonderneming gevestigd in België en goedgekeurd onder code 0037, Galileelaan 5, B-1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – NL 11/2016

