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Dit informatiedocument biedt u een beknopt overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen 
met betrekking tot dit verzekeringsproduct. Dit document werd niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke 
behoeften en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Lees alle documenten (Algemene en Bijzondere 
Voorwaarden, attesten en bijvoegsels) zorgvuldig door, zodat u volledig geïnformeerd bent.  
 
Welk soort verzekering is dit? 
Een controleverzekering verzekert de materiele beschadiging van de gecontroleerde delen van een opgericht ge-
bouw (in de basis de gesloten ruwbouw), waarvoor een architect, ingenieur of aannemer aansprakelijk is volgens 
artikel 1792 & 2270 van het burgerlijk wetboek. 
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
 Afdeling B1: materiele beschadiging van de 

gesloten ruwbouw waarvoor ook 
aansprakelijkheid volgens art 1792 & 2270 
BW van toepassing is 

 Afdeling B2: schade aan derden welke een 
direct gevolg is van een verzekerde schade 
onder afdeling B1 

 Afdeling B3:  schade aan niet gecontroleerde 
delen en bedrijfsschade die een direct gevolg 
zijn van een verzekerde schade onder 
afdeling 1 

 De begunstigde van de polis is de eigenaar 
van het gebouw bij oprichting, of zijn latere 
rechtsopvolgers 
 

 
Welke soorten schades worden er vergoed? 
 
 De herstelkost van de beschadigde 

gebouwdelen, verhoogd met de eventuele 
schade aan derden en/of bedrijfsschade   
 

Hoeveel bedraagt de waarborgsom? 
 
 Voor afdeling B1: de herbouwwaarde van de 

gesloten ruwbouw op dag van de aanvang 
van de dekking (te bepalen door de 
verzekeringsnemer) 

 Voor de afdelingen B2 & B3: de eerste 
risicosom vermeld in de bijzondere 
voorwaarden. 

 Bovenvermelde bedragen zijn uitputbaar 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
Niet verzekerd onder de basiswaarborg: 
onder meer onderstaande uitsluitingen  : 
 
x Voor waterdichtheidsproblemen is er 

een observatieperiode van 2 jaar 
x De contractuele vrijstelling 
x Kosten in relatie met verbeteringen, 

wijzigingen aanpassingen 
x Kosten voor het begroten van de schade 
x Barsten en dergelijke die de stabiliteit 

van het gebouw niet in het gedrang 
brengen 

   
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! De waarde van de werken wordt opge-

geven door en onder verantwoordelijk-
heid van de verzekeringsnemer. 

! Na elke schade uitkering,  worden de 
verzekerde bedragen verminderd met 
het bedrag van de uitkering. 

! Een schadeclaim dient ingediend te 
worden binnen de periode van de 10-
jarige polis dekking. 

! Schade en/of gebreken gekend voor de 
oplevering. 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 Op locaties aangeduid in de Bijzondere Voorwaarden van de polis. 
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Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• De werken dienen gecontroleerd te worden door een door ons erkend controlebureau, hun 

eindverslag dat ons zo snel mogelijk na oplevering dient overgemaakt te worden, is een onderdeel 
van de polis. 

• Indien er waterdichtheidsproblemen zijn gedurende de observatieperiode, dient een herstelling 
uitgevoerd te worden, welke gecontroleerd en aanvaard dient te worden door het controlebureau. 

• Alle mogelijke maatregelen nemen om een schadegeval te vermijden (goede huisvader) 
• U moet ons elk schadegeval en de omstandigheden ervan melden binnen de termijn voorzien in de 

Algemene Voorwaarden. Verder moet u alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te beperken 

 
Een volledig overzicht van de verplichtingen van de verzekerde kan u terugvinden in de Algemene 
Voorwaarden. 

  

    

 
Wanneer en hoe betaal ik? 
U dient de premie te betalen na ontvangst van het betalingsverzoek of de verschillende betalingsver-
zoeken in geval van spreiding van de premie. 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De verzekeringsdekking treedt in werking op de datum zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, na 
ondertekening van de polis en/of betaling van de eerste premie. 
De polis eindigt op het einde van de periode van de 10-jarige aansprakelijkheid of de datum vermeld in de 
polis, al naargelang wat het eerst voorvalt. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Standaard is er geen opzegperiode voor projectpolissen. 
 
Het contract is vast voor een periode van 10 jaar. 

 

 


