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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? 
Wij bieden u een polis die de tienjarige aansprakelijkheid dekt volgens de Belgische wet van 31 mei 2017.  
 

 

 
Wat is verzekerd? 
 
De polis dekt de verplichte verzekering tienjarige 
aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 31 mei 2017. In een notendop: 

 
 De polis dekt gebouwen bestemd voor 

bewoning (eengezinswoningen of 
appartementsgebouwen)  

 Dekking van de tienjarige aansprakelijkheid 
(cf. art. 1792 en 2270 BW) van alle partners 
van het bouwproject  

 Dekking voor een periode van 10 jaar na de 
aanvaarding van de werken  

 Beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en 
waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, 
wanneer deze laatste de soliditeit of de 
stabiliteit van de woning in gevaar brengt,  

 Er wordt een dekking verleend voor 
materiële en immateriële schade 
overeenkomstig de wet die van toepassing 
is; deze dekking is beperkt tot de waarde 
van de wederopbouw van de verzekerde 
woning met een maximum van 500.000 EUR 
 

 
 

Wat is niet verzekerd? 
 
De dekking wordt verleend overeenkomstig 
de wet en enkel de uitsluitingen bepaald in 
de wet zijn van toepassing. 
 
Belangrijkste uitsluitingen: 
 
x Materiële en immateriële schade lager 

dan 2 500 EUR (geïndexeerd) 
x Schade van esthetische aard en zuiver 

immateriële schade 
x Zichtbare schade en schade die is gekend 

op het moment van voorlopige opleve-
ring 

x Meerkosten voortvloeiend uit de wijzi-
gingen of verbeteringen na schadegeval 

x Schade ingevolge radioactiviteit of inge-
volge de blootstelling aan wettelijk ver-
boden producten. 

x materiële schade 
 

  
 

 
Zijn er dekkingsbeperkingen? 

 
! De dekking die wordt verleend, is be-

perkt tot de wettelijke verplichtingen. 
 

    

 
Waar ben ik gedekt? 

 woningen die in België gelegen zijn 
 

    

 
Welke verplichtingen heb ik? 
Verplichtingen zijn o.a.: 
• De risico’s / omstandigheden waarheidsgetrouw weergeven bij het afsluiten van de overeenkomst 
• Het verslag bezorgen en de datum van aanvaarding van de werken meedelen evenals de totale 

eindwaarde van de verzekerde bouwwerken 
• De verzekeraar informeren wanneer deze risico’s / omstandigheden wijzigen tijdens de duurtijd van 

de overeenkomst 
• 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 
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Wanneer en hoe betaal ik? 
De premie wordt betaald aan het begin van de werken als het verzekeringsattest wordt afgeleverd 

  

    

 
Wanneer begint en eindigt de dekking? 
De dekking begint op de datum van aanvaarding van de verzekerde bouwwerken, na ondertekening van 
de polis en/of betaling van de eerste premie. De duurtijd wordt vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. 

  

    

 
Hoe zeg ik mijn contract op? 
Opzegging is niet mogelijk. 

 

 


