
 

 
Waarborgstabel in EUR 
 
 
HOOFDSTUK A – De onroerende goederen  

Bijkomende waarborgen 

Nieuwe inrichtingen en verfraaiingen  100 000  gedurende 90 dagen 

Tijdelijke verwijdering van de 
verfraaiingen 

 100 000  gedurende 90 dagen 

Zoeken naar externe lekkage (lokaliseren 
en toegang) 

 Reële kosten 

Zoeken naar externe lekkage (lokaliseren 
en toegang) 

 Reële kosten 

Sluikstorten  50 000   

Parken en tuinen  25 000   indien het gebouw schade heeft geleden  
5 000  indien het gebouw geen schade heeft geleden  

Herstellingskosten na een medische 
noodingreep 

 Reële kosten 

De condensatie aan de binnenzijde van 
isolerende beglazing 

 Reële kosten 

Extra kosten na een gedekt schadegeval 

Honoraria van experten  Maximum 10% van de schadevergoeding  

Honoraria van experten van de 
verzekerde  

 - 5% van het gedeelte van de vergoeding tot 6.000  met 
een minimum van 200  
- 3,5% van het gedeelte van de vergoeding vanaf 6.001  
tot 40.000  
- 2 % van het gedeelte van de vergoeding vanaf 40 001  
tot 200.000  
- 1,5 % van het gedeelte van de vergoeding vanaf 200 
001  tot 400.000  
- 0,75 % van het gedeelte van de vergoeding vanaf 400 
001  tot 1 200 000  
- 0,35 % van het gedeelte van de vergoeding boven 
1.200.000  - De totale vergoeding voor de 
expertisekosten wordt beperkt tot  20 000  

Premie van een Alle Bouwplaatsrisico’s 
verzekering 

 Maximum 10% van de schadevergoeding Gedekt or niet 
gedekt 

Kosten voor aanpassing aan de 
regelgeving 

 Maximum 10% van de schadevergoeding  

Opruimings- en reinigingskosten  Redelijke kosten 

Ontsmettingskosten  Redelijke kosten 

Herstellingskosten als gevolg van de 
ingreep van noodhulpdiensten: 

 Reële kosten 

Reiskosten  10 000  

Reddingskosten  Limieten door de wet bepaald 
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Vervanging van sleutels en sloten:  Reële kosten 

 
Preventiemaatregelen tegen waterschade 

 10% van de vergoeding van deel ‘onroerende goederen’ 
met een maximum van 5 000 . Deze kosten zijn gedekt 
wanneer de schade boven de 10 000 . 

 
Vervanging van een verwarmingssysteem 
door groene apparatuur 

 10% van de vergoeding van deel ‘onroerende goederen’ 
met een maximum van 5 000 . Deze kosten zijn gedekt 
wanneer de schade boven de 10 000 . 

Uitgaven en inkomsten met betrekking tot 
groene apparatuur 

 Werkelijke kosten dedurende 45  dagen vanaf de 
schadeaangifte 

Kosten met betrekking tot de inwerking 
van elektriciteit 

 Reële kosten 

Kosten met betrekking tot waterschade  Reële kosten 

 

HOOFDSTUK  B –  Algemene inhoud 

Hoofdwaarborg 

Limiet per voorwerp  25 000  

Speciale limieten 

 
 Sieraden, juwelen en horloges 

 - in kluis 25 000   
- buiten kluis 7 500   
- wereldwijd gedragen 25 000  

Muntstukken, postzegels en medailles,  7 500  

Betaalmiddelen  3 000  

Eigendomsbewijzen  7 500  

Roei-, zeil- of opblaasboten  7 500  

Voertuigen zonder kenteken, zoals 
motoren, quads en golfwagentjes 

 15 000  

Inhoud van de studentenwoning  25 000   

Uw professionele apparatuur   
15 000  

Huisdieren  10 000  

 

Bijkomende waarborgen 

Nieuwe aankopen  30% van de kapitalen die verzekerd zijn voor de 
Algemene Inhoud gedurende 90 dagen . 

Geschenken en cadeaus  30% van de kapitalen die verzekerd zijn voor de 
Algemene Inhoud gedurende  90 dagen  . 

Persoonlijke effecten van uw gasten  15 000  

Inhoud verblijvend in de open lucht  25 000  

Tenten en receptietenten  50 000  

Kredietkaarten  3 000  

Vervanging van gegevens  15 500  

De volgende kosten verband houdend 
met een thuis uitgeoefende 
beroepsactiviteit 

- Beroepsdossiers 
- Vorderingen 

  
 
 
15 000  
15 000  
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- Verhoging van de arbeidskosten 25 000  

Verlies van water of huisbrandolie  Reële kosten 

Inhoud van diepvriezers  Reële kosten 

Naaste familie die in een bejaarden- of 
verzorgingstehuis verblijft 

 15 000  

Blijvende invaliditeit  15 000  

Begrafeniskosten  50 000   

Extra kosten na een gedekt schadegeval 

Opruimingskosten  Redelijke kosten 

Reparatiekosten na een ingreep van 
noodhulpdiensten 

 Redelijke kosten 

Transport- en opslagkosten  15% van de verzekerde bedragen inhoud  

Reiskosten  10 000  

Reddingskosten  Binnen de wettelijk bepaalde limieten 

Vervanging van sleutels en sloten  Reële kosten 

Verbetering van de 
beschermingsmiddelen 

 10% van de vergoeding uitbetaald voor het deel inhoud 
met een maximum van 5 000 .  Deze kosten zijn gedekt 
indien het schadebedrag     10 000 overschrijdt 

Psychologische bijstand  10 000  

 

HOOFDSTUK C  : Kunst-en verzamelobjecten 
 

Hoofdwaarborg 

Kunstvoorwerp onderworpen aan een 
professionele taxatie van minder dan 3 
jaar geleden 

 Tot 125% van de overeengekomen waarde 

Overlijden of permanente invaliditeit van 
de artiest 

 200% maximum van de vergoeding met een maximum 
150 000  

Bijkomende waarborgen 

Nieuwe aankopen  30% van verzekerde bedragen kunst-en 
verzamelobjecten gedurende 90 dagen. 

Afwezigheid van een eigendomsbewijs of 
Ongeldig eigendomsbewijs 

 10% van verzekerde bedragen kunstvoorwerpen en 
Kunst-en verzamelobjecten met een maximum van 
150 000  

Extra kosten na een gedekt schadegeval 

Opruimingskosten  Redelijke kosten 

Evacuatie van de kunst- en 
verzamelobjecten 

 15% van verzekerde bedragen kunstvoorwerpen en 
kunst-en verzamelobjecten  

Kosten voor het terughalen van de kunst- 
en verzamelobjecten 

 10 000  bovenop de totale vergoeding  

Reiskosten  10 000   

Bereddingskosten  Binnen de wettelijk bepaalde limieten 
 

 

HOOFDSTUK D – Sieraden, juwelen en horloges 
 

Bijkomende waarborgen 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cdac.eu/wp-content/uploads/2016/02/Logo_JV_RGB.png&imgrefurl=http://www.cdac.eu/actualites/&h=634&w=795&tbnid=P6Q8UQcJ3nvbhM:&docid=SCXrpBRy8elHGM&ei=BEThVuHBEaaE6QScmp-4BA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjh0-nA7LXLAhUmQpoKHRzNB0cQMwhGKB4wHg


 
Nieuwe aankopen  30% van verzekerde bedragen kunst-en 

verzamelobjecten gedurende 90 dagen. 

 

HOOFDSTUK E - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

BA gebouw  
- Lichamelijke letsels  
- Stoffelijke schade  
- Vakantieverblijf  
- Lokaal gebruikt voor familliefeest 

  
18 425 000   
3 685 000  
3 685 000  
3 685 000  

BA privé-leven  
- Lichamelijke letsels  
- Stoffelijke schade  
- Schade veroorzaakt door een voertuig speciaal 

ingericht voor gehandicapten of tuinmateriaal 
aanwezig op de openbare weg: 

o lichamelijke letsels 
o stoffelijke schade 
o schade aan kledij of persoonlijke 

voorwerpen van inzittenden  
o borgsom 

 
 

o recuperatie van de netto uitgaven beperkt in 
geval van  

o tot 11 000  
o boven 11 000  

 
 
 

- Vrijwillige redding  
- BOB 

 
 

- Roerende goederen van derden 

  
18 425 000  
3 685 000  
 
 
 
onbeperkt  
100 000 000   
2 479  per inzittende 
 
62 000  per voertuig en alle inzittenden 
ervan 
 
 
 
in zijn geheel  
11 000   plus de helft van het 
onbetaald bedrag dat overblijft met een 
maximum van 12 500  
 
25 000  
25 000  met een maximum van voor de 
500  sleepkosten met een vrijstelling 
van 500  
50 000  
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