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WAT IS OPTIMA? 

Deze brandverzekering voor eigenaren en huurders vergoedt 
schade als gevolg van een brede reeks gebeurtenissen. 
Bovendien zorgt Optima voor bijstand bij schade. In het volgende 
overzicht kunt u zien dat u met Optima zeer goed bent voorbereid 
om allerlei schade financieel op te vangen. U bepaalt steeds 
zelf hoever de waarborgen moeten gaan. Zo is de optie  Optima+ 
aangewezen als u nog hogere tegemoetkomingen wenst en 
verzekerd wilt zijn tegen specifieke omstandigheden. 

  OPTIMA - BRANDVERZEKERING 

Elk bedrijf loopt het risico dat het wordt getroffen door brand, een storm, 
wateroverlast of een natuurramp. Toch zijn niet voor elk bedrijf de gevolgen 
dezelfde. Een groot productiebedrijf en een buurtwinkel bijvoorbeeld willen 
andere zaken verzekeren. Daarom heeft DVV een brandverzekering op maat 
van uw type activiteit, de omvang van uw gebouwen, inboedel en specifieke 
noden. Optima is flexibel omdat u bovenop de sterke basiswaarborgen kiest 
uit een reeks optionele garanties. Uw DVV-consulent adviseert u graag om 
Optima op uw wensen af te stemmen. 
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  OPTIMA - BRANDVERZEKERING Wanneer kunt u een beroep doen op Optima?  

DE TROEVEN VAN
 OPTIMA    

> Gemoedsrust
 Schade door brand, wateroverlast, natuur

fenomenen, ... mag uw onderneming niet 
in gevaar brengen. Een dekking volgens 
uw bedrijfs  omvang, activiteiten en noden 
garandeert dat. 

> Financiële zekerheid
 U weet steeds op voorhand hoeveel u vergoed 

krijgt. De vrijstelling bepaalt u in functie van 
uw risicobereidheid en risicograad van uw 
activiteit. 

 Dankzij de optie Bedrijfsschade geniet u 
van een extra bescherming in geval van 
commerciële werkloosheid.

> Betrouwbaar
 Optima geniet het vertrouwen van bedrijven uit 

alle sectoren en elke omvang.

> Soepel 
 Uw DVVconsulent luistert naar uw behoeften 

en adviseert u de oplossing die uw bedrijf die 
zekerheid biedt die u zoekt. Hij of zij volgt uw 
dossier persoonlijk op. 

Waarom Optima van DVV? 
De flexibele formule om u in te dekken tegen  
schade door brand en allerlei risico’s.

> De verzekering is afgestemd op ondernemingen van elke 
omvang en activiteit 

> De basiswaarborgen beschermen u tegen de financiële 
gevolgen van onder andere schade door brand, extreme 
weersomstandigheden en glasbreuk

> De basiswaarborgen gelden voor professionele gebouwen 
en privéruimtes daarin

> Keuze uit optionele waarborgen om de waarborgen af te 
stemmen op uw bedrijfsbehoefte 

> Voor extra zekerheid en waarborgen zijn er de opties 
Optima+ en Bedrijfsschade

> Inclusief bescherming van uw goederen: voorraden, 
grondstoffen, afgewerkte producten,  verpakkingen, ...  

> Advies van de DVV-consulent om Optima volledig te laten 
beantwoorden aan uw situatie

Bij brand
Brand kan zware gevolgen hebben voor uw 
gebouw(en) maar ook voor uw machinepark, 
kantooruitrusting, magazijnvoorraden, net-
werken, ... Optima vergoedt de schade, ook bij 
kortsluiting, maar doet meer. We zorgen op het 
moment zelf voor praktische ondersteuning en 
werken preventief, zoals bij een gasgeur. Dan 
betalen we de detectie ervan en de eventuele 
reparatiekosten. 

Bij schade door storm en hagel
De gevolgen van een onweer, wolkbreuk of zware 
sneeuwval kunnen ernstig zijn. Denk maar aan 
afgewaaid of ingezakt dak, of hagelstenen die 
voor beschadigingen zorgden. De herstelkosten 
lopen hoog op en dan is het een geruststelling om 
een aangepaste verzekering te hebben. 
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Bij natuurrampen
Een overstroming door een natuurramp staat 
u meestal machteloos. Als openbare riolen het 
water niet meer kunnen slikken, stroomt het 
misschien ook uw gebouwen in. Met alle schade 
van dien, bijvoorbeeld aan voorraden, afgewerkte 
producten en infrastructuur. Ook dan rekent u op 
Optima. 

Bij waterschade
Wanneer een waterleiding breekt, dan zijn de 
gevolgen vaak niet te overzien. Optima houdt ook 
hier rekening mee in de waarborgen. 

Bij glasbreuk
Gebroken of beschadigd glas vervangen is een 
dure zaak. Daarom is het goed om te weten dat 
Optima glasbreuk standaard als waarborg heeft. 
Ook glasschade aan lichtreclames, sanitair en 
beeldschermen wordt tot € 2500 vergoed. 
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Wat valt niet onder de waarborgen van Optima? 
!  Niet gedekt zijn onder meer: schade die opzettelijk is toegebracht, 

schade aan serres voor professioneel gebruik, schade aan windschermen 
en afsluitingen aan de buitenzijde van het gebouw, schade veroorzaakt 
door slijtage en tijdens herstellings-, bouw- of renovatiewerken aan het 
verzekerde gebouw. Ook indirecte verliezen – verliezen, kosten en nadelen 
die de verzekerde geleden heeft ingevolge van het schadegeval-  worden 
niet vergoed bij de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid, Diefstal, 
Rechtsbijstand en voor de uitbreiding van de waarborgen. Vraag uw DVV-
consulent zeker om een toelichting. 



De brand- en diefstalverzekering Optima sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. De verzekering is onderworpen 
aan het Belgisch recht. Raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) bij uw DVV consulent of de algemene 
voorwaarden, het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID) en de commerciële brochure. 
Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures 
en op de teksten op www.dvv.be.
Vraag een vrijblijvende offerte aan uw DVV consulent of op www.dvv.be.
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of uw relatiebeheerder, en anders uw dossierbeheerder. U kan ook terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, 
Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel (klachten@dvv.be). Niet tevreden met de oplossing? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 
in 1000 Brussel (info@ombudsman.as). Meer info op ombudsman.as. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken. 
Meer info op dvv.be.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE70 0689 0667 8225 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 - Belgische verzekeringsonderneming 
toegelaten onder het nummer 0037 - NL 12/2020

DVV verzekeringen
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel
www.dvv.be

 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@dvv.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk antwoord.


