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Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct

DVV Verzekeringen Alle bouwplaatsrisico’s 

Belgische verzekeringsonderneming erkend onder code 0037, RPR Brussel, btw BE 0405.764.064 - Karel Rogierplein 11 te 1210 Brussel - AOO-012018

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?
Alle Bouwplaatsrisico’s is een verzekeringspolis die bestemd is voor professionelen die tot doel heeft U te dekken bij de uitoefening 
van uw beroepsactiviteit in het kader van bouw- en renovatieprojecten. In die optiek verbindt de verzekeraar zich ertoe de stoffelijke, 
onstoffelijke en lichamelijke schade die wordt veroorzaakt door derden te vergoeden.

 Wat is verzekerd? 

Basiswaarborgen:

PP de goederen, op te richten ten definitieve titel, die het voorwerp 
uitmaken van de aannemingen, dat wil zeggen:
• de werken, inclusief de materialen en bouwelementen die 

moeten worden verwerkt of ingebouwd;
• hun uitrusting: machines, toestellen en installaties;
PP De voorlopige werkzaamheden, die voorzien zijn in die 
aannemingen of die noodzakelijk zijn voor de uitvoering ervan;

PP De bouwplaatsketen;

PP Het materiaal en de uitrusting voor op de bouwplaats;

PP De bouwmachines;

PP Het bestaand goed, eigendom van de opdrachtgever 
(bouwheer),

PP Op voorwaarde dat vóór de aanvang van de werken een 
plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt;

PP De goederen die vermeld staan in de bijzondere voorwaarden 
zijn verzekerd tijdens de erin aangegeven bouw-montage-
testtermijn en onderhoudstermijn. 

PP Diefstal, vandalisme

PP Brand of ontploffing 

PP Storm, regen, overstromingen, vloed, hagel of blikseminslag; 
beweging van de grond of ondergrond zoals grondverzakking, 
inzakking, verschuiving, zetting, instorting of aardbeving.

PP Opruimings- en afbraakwerkzaamheden 

PP Reddingskosten wanneer die met de zorg van een goede 
huisvader zijn gemaakt, ook al zijn de aangewende pogingen 
vruchteloos geweest.

 Wat is niet verzekerd? 

Wordt niet gedekt door de basiswaarborgen, onder meer: 
 O Schade die te wijten is aan een fout, een gebrek of een leemte 

in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook 
aan het eigen gebrek van de materialen.

 O Schade die gevolgen heeft voor alle mogelijke documenten 
of waarden;

 O Schade enkel door verdwijning of tekort die pas bij het 
opmaken van een periodieke inventaris ontdekt worden;

 O Schade die zich voordoet bij een tussentijdse Inventaris
 O Schade veroorzaakt door het in gebruik houden of weer in 

gebruik nemen van een beschadigd goed voordat het definitief 
hersteld is of voordat de normale werking ervan hersteld is;

 O Schade aan vuurvaste of gelijkaardige bekledingen die 
rechtstreeks door de proeven veroorzaakt zijn;

 O Schade aan het materieel, de bouwplaatsuitrustingen en 
werftoestellen door een breuk, defect of elektrische en/of 
mechanische storing.

 O Voorzienbare schade
 O Winstderving
 O Schade door het niet-naleven van de regels van de kunst 

door een persoon met leidinggevende bevoegdheid

 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
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 Waar ben ik gedekt?
Deze waarborgen zijn geldig voor schade en/of geschillen die zich voordoen over de hele wereld, voor zover ze voortspruit(en) uit 
een activiteit van uw in België gelegen organisatie. Schade door producten of werkzaamheden die werden geleverd of uitgevoerd 
buiten de Europese Unie, is evenwel uitgesloten.

 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 betaalde premie is geldig voor een duurtijd zoals die 
vermeld staat in de polis.

  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.


