
 

DOEL 

De verzekering heeft tot doel de contractuele materiële schade te dekken aan de tijdelijk in 

gebruik genomen gebouwen/lokalen, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid te waarborgen 

die in België krachtens de artikels 1382 tot 1385 van het burgerlijkwetboek ten laste kan 

vallen van de particulieren, verenigingen, groeperingen, instellingen, organismen allerhande 

die in de gebouwen allerlei organistaties wensen te organiseren. 

Onder deze organisaties worden onder ander babyborrels, eetfestijnen, bals, 

tentoonstellingen, kaartavonden en concerten verstaan en andere niet limatitieve 

organisaties. 

Opmerking:  

Onder tijdelijk gebruik wordt verstaan max. 30 opeenvolgende dagen. 

 

Verzekerde bedragen: 

Schade aan ingebruik genomen gebouwen/lokalen: 

- Materiële schade: 25 000 EUR per schadegeval. 

BA Uitbating: 

- Lichamelijke schade: 2 500 000 EUR per schadegeval, maar begrensd tot 1 750 000 

EUR voor het geheel der schadegevallen veroorzaakt door een vergissing of een 

gebrek in het ontwerp, bereiden, de uitvoering of voorstelling van producten, 

koopwaren of geleverde voorwerpen. 

- Materiële schade: 250 000 EUR per schadegeval. 

- Andere dekkingen en bedragen zijn terug te vinden in de polis. 

 

Van toepassing zijnde algemene voorwaarden: BA Ondernemingen 575/04-2003 terug te 

vinden op www.pv.be/nl/web/pv/algemene-voorwaarden  

(verzekeringen voor werkgevers - Burgerlijke aansprakelijkheid) 

 

AANVRAAGFORMULIER VERZEKERING 

TIJDELIJKE INGEBRUIKNAME 

GEBOUWEN/LOKALEN 

http://www.pv.be/nl/web/pv/algemene-voorwaarden
http://www.pv.be/nl/web/pv/algemene-voorwaarden


AANVRAAGFORMULIER 

Gelieve dit document in te vullen en te verzenden naar part.prod@pv.be.                              

De bijhorende premie voor de aanvang van de activiteit op de rekening       

BE76 8781 5651 0195 over te maken. Dit met vermelding van “polisnummer* - 

naam gebruiker – adres lokaal en datum.” 

Stad Antwerpen 19.719.896* 
AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen 19.844.643* 

Zorgbedrijf Antwerpen 19.844.693* 

 

A. Naam en adres van de gebruiker 

 

 

 

B. Adres van de gebruikte lokalen 
 

 

C. Voorziene activiteiten 

 

 

 

D. Datum en duur van de activiteiten 

 

 
 

Kostprijs (te vermeerderen met de taksen van 9,25%) 

AANTAL DAGEN KOSTPRIJS 

1 dag 12,50 EUR 

2 dagen tem 30 dagen 20,00 EUR 

 
Vb. Een gebruiker huurt lokaal 

op 01/01, 17/07 en periode 
20/08 tem 30/08 

 
12,50 + 12,50 + 20,00 
= 45 EUR + taks 9,25% 

= 45 * 1.0925 = 49,16 EUR 
 

Schadeaangifte: https://www.pvforms.be/nl/sinistre-institutionnel 

https://www.pvforms.be/nl/sinistre-institutionnel
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