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Verzekering Objectieve BA na brand 
en ontploffing 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

DVV Verzekeringen Objectieve BA
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 - OBJ92

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?
B.A. Objectieve na brand en ontploffing is een verzekeringspolis bestemd voor professionelen die tot doel heeft U te dekken als U 
in het kader van uw professionele activiteiten een voor het publiek toegankelijke inrichting uitbaat zoals bij de Wet betreffende de 
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke 
gevallen is bepaald. In die optiek verbindt de verzekeraar zich ertoe de schadevergoedingen te betalen die slachtoffers van een 
brand of ontploffing kunnen eisen als er zich een brand of een ontploffing heeft voorgedaan in uw inrichting.

Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen:

PP Deze verzekering dekt krachtens artikel 8 van de wet van 
30.07.1979 de objectieve aansprakelijkheid die aan U kan 
worden toegeschreven als gevolg van een brand of een 
ontploffing in de inrichting die vermeld staat in de bijzondere 
voorwaarden.

PP Wij verzekeren uw aansprakelijkheid als uitbater na een brand 
of een ontploffing die ontstaat in uw inrichting of die via uw 
inrichting uitbreiding neemt.

Wat is niet verzekerd? 

Wordt niet gedekt door de basiswaarborgen, onder meer: 
 O Schade die voortvloeit uit een opzettelijke daad of een zware 

fout 
 O De stoffelijke en onstoffelijke schade die voortvloeit uit de 

een of andere aansprakelijkheid met betrekking tot de 
waarborg “Huurdersaansprakelijkheid”, “Gebruikers
aansprakelijkheid” of “Derdenverhaal” van een brand
verzekeringspolis. 
Voor de toepassing van dit geval van uitsluiting verstaan wij 
onder huurderswaarborg:
• de aansprakelijkheid van de huurders voor de schade, de

reddings, opruimings en afbraakkosten en de
onbruikbaarheid van de onroerende goederen
(genotsderving);

• de aansprakelijkheid van de gebruiker: de aansprakelijkheid
van de gebruikers van een gebouw of van een deel van
een gebouw, voor de schade, de reddings, opruimings en
afbraakkosten en de onbruikbaarheid van de onroerende
goederen (genotsderving);

• verhaal van derden: de aansprakelijkheid van de
verzekeringnemer voor de schade, de reddings,
opruimings en afbraakkosten en de onbruikbaarheid van
de onroerende goederen (genotsderving) als gevolg van
een brand of een ontploffing die schade toebrengt aan de
inrichting die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden
en die zich uitbreidt naar goederen die toebehoren aan
derden.
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Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 ! Eigen risico: 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?
Op het adres van het risico dat gelegen is in België en dat vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?
• Het risico aangeven conform de werkelijke situatie bij het afsluiten van de overeenkomst.
• De verzekeraar op de hoogte brengen van een eventuele wijziging van het verzekerde risico.
• 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. Alle nuttige inlichtingen verschaffen 
en het onderzoek naar het schadegeval vergemakkelijken

• Aan de maatschappij elke buitengerechtelijke handeling bezorgen binnen 48 uur na de ontvangst ervan.
• Verschijnen ter rechtszitting en de door de maatschappij noodzakelijk geachte procedurele handelingen stellen.

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.


