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Verzekering tijdelijke activiteiten 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

DVV Verzekeringen Tijdelijke activiteiten 
DVV Verzekeringen is een merk en handelsnaam van Belins nv - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064,  
Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - I/0130-TA/N-072000

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 précontractuele voorwaarden te raadplegen aangaande dit verzekeringsproduct.

Welk soort verzekering is dit?
Tijdelijke activiteiten is een verzekeringspolis bestemd voor professionelen voor het dekken van uw niet contractuele Burgerrechtelijke 
Aansprakelijkheid in het kader van een tijdelijke activiteit die in België wordt uitgeoefend en die door deze polis wordt verzekerd, en 
om U te verdedigen in een geschil tussen uzelf en een derde waarbij uw aansprakelijkheid wordt aangevochten of om uw schade te 
vergoeden. Onze tegemoetkoming vormt op geen enkele wijze een erkenning van uw aansprakelijkheid ten aanzien van derden en 
kan U geen nadeel berokkenen.

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen:

PP  Schade veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing of 
water.

PP  Schade door de voeding of de drank die door de verzekerden 
wordt geleverd in het kader van de activiteiten die worden 
uitgeoefend door de vereniging.

PP  Milieuschade en burenhinder.

PP  Schade die de verzekerde passagier veroorzaakt aan het 
motorrijtuig dat hem vervoert;

PP  Schade aan derden door een zelfrijdend tuig of een 
motorrijtuig.

PP  Schade veroorzaakt door een verzekerde met een niet 
verzekerd voertuig waarvan hij niet de eigenaar noch de 
huurder, noch de houder is.

PP  Schade veroorzaakt door verzekerden die zonder daartoe 
de wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt, een motorrijtuig 
of een voertuig op sporen besturen buiten het weten van hun 
ouders, van de personen die toezicht op hen uitoefenen of 
van de houder van het voertuig.

PP  De reddingskosten.

PP  De kosten en erelonen van de advocaat, de expert en de 
gerechtsdeurwaarder

PP  De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure, 
die ten laste komen van de verzekerde

 Wat is niet verzekerd? 

Wordt niet gedekt door de basiswaarborgen, onder meer: 
 O Schade die het voorwerp kan zijn van een waarborg in het 

kader van een brandverzekering
 O De objectieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit een brand 

of een ontploffing in een openbare plaats.
 O De uitbating van een cafetaria, kantine of ander verkooppunt, 

behalve voor schade die wordt veroorzaakt door de voeding 
of de drank die wordt geleverd door de verzekerden.

 O De individuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een 
verzekerde ouder dan 16 jaar, alsook die van zijn ouders voor 
schadegevallen die hij opzettelijk veroorzaakt.

 O Schade aan de organisatie.
 O Schade die werd veroorzaakt tijdens professionele of semi-

professionele activiteiten.
 O Schade die voortvloeit uit de burgerlijke aansprakelijkheid 

die valt onder een wettelijk verplichte verzekering.
 O De organisatie en leiding van of de deelneming aan een 

activiteit terwijl de verzekerde wist of had moeten weten dat 
die zijn professionele capaciteiten, zijn technische kennis en 
zijn materiële of menselijke middelen te boven ging.

 O De individuele aansprakelijkheid van de exposanten op een 
handelsbeurs of braderie.

 O Schade die werd veroorzaakt door het werpen van voorwerpen 
tijdens de deelname aan of de organisatie van een optocht

 O Penale boeten en transacties.
 O Schending van de reglementen of de gebruiken die eigen zijn 

aan de verzekerde activiteit, alsook elke inbreuk op de 
voorzichtigheids- of de veiligheidsnormen als de verzekerde 
weet of normaliter had moeten weten dat de niet-naleving 
daarvan bijna onvermijdelijk zou leiden tot schade.
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Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 ! Franchise: het eigen risico is het bedrag dat bepaald wordt 
in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en dat 
ten uwe laste blijft en in mindering wordt gebracht van het 
bedrag van de schadevergoeding. 

 ! Beperkingen in de tegemoetkoming: bepaalde waarborgen 
zijn onderworpen aan beperkingen in de tegemoetkoming. 
U vindt die terug in de algemene voorwaarden

Waar ben ik gedekt?
De waarborg geldt voor schadegevallen of ongelukken die zich voordoen in de hele wereld, op voorwaarde dat ze het gevolg zijn 
van een activiteit die wordt uitgeoefend in België.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico aangeven conform de werkelijke situatie bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar op de hoogte brengen bij een wijziging van het verzekerde risico (aantal medewerkers of de loonsom en de omzet) 
• Alle nodige schikkingen treffen ter voorkoming van schadegevallen.
• Een schadegeval aangeven binnen de termijnen die vermeld staan in de algemene voorwaarden, en de schade beperken. Alle 

nodige schikkingen treffen om de omstandigheden van de schade te voorkomen of te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?
U moet de premie betalen zodra u de uitnodiging tot betaling ontvangt. De premie moet elk jaar betaald worden vóór de contractueel 
bepaalde jaarlijkse vervaldatum. Als een spreiding mogelijk is (halfjaarlijks, driemaandelijks, maandelijks), kan dat extra kosten 
inhouden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering gaat in op de datum die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden, na de ondertekening van de verzekeringspolis 
door beide partijen en na de betaling van de eerste premie. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van een jaar en stilzwijgend 
verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?
U kunt uw verzekeringsovereenkomst opzeggen tot uiterlijk drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst. De 
opzegging van de overeenkomst moet gebeuren met een aangetekend schrijven, via een deurwaardersexploot of door de overhandiging 
van een opzeggingsbrief met ontvangstbewijs.


