
VERZEKERING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID  



2

WAT IS DE VERPLICHTE VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID? 

Deze verzekering neemt schadeclaims tegen u op zich als personen schade hebben 
geleden door brand of ontploffing in uw openbare gelegenheid. Dat kan lichamelijke, 
materiële en immateriële schade zijn. Als u zelf deze schade zou moeten vergoeden, 
dan zou dit de toekomst van uw activiteit ernstig in het gedrang kunnen brengen. 

Een brand of ontploffing in een openbaar toegankelijk gebouw als een hotel, 
cultureel centrum, school of kantoorgebouw kan grote gevolgen hebben. Een 
brandverzekering keert geen vergoeding uit als bezoekers, klanten, bewoners of 
andere personen een schadeclaim tegen de eigenaar van het gebouw of terrein 
indienen. Daarom heeft de overheid voor deze openbare gelegenheden een speciale 
verzekering verplicht: de verzekering  Objectieve Aansprakelijkheid. Zonder deze 
verzekering kan deze overheid zelfs beslissen dat u uw activiteit moet stopzetten. 
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Waarom de  verzekering Objectieve 
Aansprakelijkheid van DVV?  

Een uitgebreide én geruststellende wettelijke 
bescherming bij schadeclaims  
> Waarborgen waarmee u uw wettelijke verplichting volledig 

nakomt 

> Zowel voor schadeclaims verbonden aan uw openbare 
gelegenheid als aan eigendommen die door uw brand of 
ontploffing schade oplopen

> Professionele verdediging van uw bedrijfsbelangen bij een 
schadeclaim 

> Professioneel advies bij schadedossiers 

Wanneer kunt u een beroep doen op de  verzekering 
Objectieve Aansprakelijkheid?
Bij schadeclaims als gevolg van brand of ontploffing

 y Dit kan in uw openbare gelegenheid zijn of op het domein van deze openbare gelegenheid

Bij schadeclaims wanneer deze brand of ontploffing overslaat  op andere gebouwen 

 y verzekering Objectieve Aansprakelijkheid behartigt ook uw belangen als hieruit schadeclaims voortkomen

 

DE TROEVEN VAN  
DE  VERZEKERING  
OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

>  Gemoedsrust
 Als er een schadeclaim is, weet u dat uw belangen 

professioneel worden behartigd. Onze experts kennen 
de procedures en regels. U weet dan dus zeker uw 
schadegeval professioneel wordt beheerd. U hoeft 
zich nergens zorgen over te maken.

> Financiële zekerheid
 De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid keert 

schadeclaims uit volgens de bedragen die wettelijk 
zijn vastgelegd*. De rechthebbenden krijgen de 
correcte vergoeding, wat uw imago ondersteunt.

• Lichamelijke schade aan derden  tot € 24.000.000 
• Materiële schade aan derden tot € 7.250.000
• Immateriële schade aan derden  tot € 1.250.000

> Gespecialiseerd advies 
 Uw belangen worden in elke fase behartigd door 

onze experts in polis- en schadebeheer. U kunt dus 
rekenen op een kwalitatief advies én zorgvuldige 
uitvoering.   

> Snelle tussenkomst
 DVV waarborgt een stipte en persoonlijke opvolging 

zowel op het moment van de schade als bij de 
financiële afhandeling ervan. 

*Deze bedragen zijn per schadegeval en worden jaarlijks geïndexeerd (basisindex 110,44 van juli 1991 basis 1988).

De lijst bevat ongeveer 25 categorieën waarvan onderstaande de belangrijkste zijn. 

 y Restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
 y Hotels en jeugdherbergen
 y Plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
 y Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
 y Verzorgingsinstellingen en rusthuizen
 y Kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
 y Onderwijsinstellingen

Vraag uw DVV-consulent naar de volledige lijst van uitbaters voor wie de verzekering Objectieve 
Aansprakelijkheid verplicht is. 

Voor wie is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?  



De duur van de verzekeringsovereenkomst Objectieve Aansprakelijkheid wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. 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. De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid  valt onder het Belgisch recht.  
De voorwaarden van de verzekering 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. 

Indien u niet tevreden bent, horen wij dat graag. Voor een klacht kan u in de eerste plaats terecht bij uw consulent of polisbeheerder. Is dat antwoord niet voldoende, aarzel dan niet u te wenden 
tot de Klachtendienst van DVV Verzekeringen, Karel Rogierplein 11 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.
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 Vragen of hulp nodig?

 Uw DVV-consulent is er voor u.

• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat 
nu gaat over verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een 
aantal alternatieven, ‘à la carte’.

• U kunt altijd rekenen op praktische hulp bij schadegevallen. Eén telefoontje 
volstaat en uw DVV-consulent schiet in actie. U kunt alles aan hem 
overlaten.

• Wij zijn altijd tot uw dienst. U kunt op elk moment terecht bij uw DVV-
consulent voor advies en hulp. Dankzij onze bijstandscentrale kan dat zelfs 
24 uur per dag, 7 dagen op 7…

• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar  
info@dvvlap.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk 
antwoord.


