
Verzekering Beroepsaansprakelijkheid 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct    

Onderneming: EUROMAF Verzekering van de Europese Ingenieurs en Architecten, bijkantoor van de 

Franse maatschappij MAF, erkend door de NBB en de FSMA onder het nummer 2242. 

Product: Het verzekeringscontract Euromaf voor een enige werf 

De volledige precontractuele en contractuele informatie over het verzekeringsproduct wordt in andere documenten aan de cliënt verstrekt. Dit 

informatiedocument geeft een overzicht van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze verzekering en is niet exhaustief. De precieze 

omvang van de waarborgen en de verzekerde kapitalen staat in de bijzondere en algemene voorwaarden van het contract. 

 

Welk soort verzekering is dit? 

Het verzekeringscontract Euromaf voor een enige werf verzekert u voor de schade die u door uw fout aan derden veroorzaakt bij het uitoefenen 

van uw beroep als architect en/of het beroep van een andere dienstverlener in de bouwsector, met uitzondering van de aannemer. Deze 

verzekering heeft steeds betrekking op een welbepaald project van werken in onroerende staat. Verschillende dienstverleners kunnen zich 

samen verzekeren in een dergelijke polis. 

 

  Wat is verzekerd? 

���� De financiële gevolgen van de burgerlijke 

beroepsaansprakelijkheid, incl. de tienjarige 

aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan 

derden binnen de uitoefening van uw beroep als 

architect of als andere dienstverlener in de 

bouwsector, met uitzondering van aannemer, in 

geval van een vordering schriftelijk geformuleerd 

door derden tegen de verzekerde of de verzekeraar 

tijdens de duur van het contract voor schade 

voorgevallen tijdens deze zelfde periode. 

���� De verzekerde sommen zijn bepaald in uw 

bijzondere voorwaarden en zijn minstens de 

volgende per schadegeval: 

���� De schade voortvloeiend uit lichamelijke 

letsels: € 1.500.000; 

���� Het totaal van de materiële en immateriële 

schade: € 500.000; 

���� De voorwerpen die aan de verzekerde zijn 

toevertrouwd door de bouwheer: € 10.000. 

  Wat is niet verzekerd? 

De belangrijkste uitgesloten risico’s zijn de volgende: 

xxxx De schade ingevolge opzet; 

xxxx De schade ingevolge radioactiviteit; 

xxxx De schade die wordt vergoed in het kader van 

de Wet betreffende de verzekering tegen 

schade veroorzaakt door terrorisme. 

 

 

  Zijn er dekkingsbeperkingen? 

De belangrijkste uitsluitingen zijn de volgende: 

! De schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels 

ingevolge het in aanraking komen met wettelijk 

verboden producten; 

! De schade van esthetische aard (enkel voor 

woningbouw); 

! De zuiver immateriële schade (enkel voor 

woningbouw); 

! De schade ingevolge niet-accidentele pollutie. 

! De meerkosten voortvloeiende uit de 

wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning 

na een schadegeval; 

! De schade lager dan € 2.500 (enkel voor 

woningbouw). 

 

  Waar ben ik gedekt? 

���� De dekking is enkel geldig voor een welbepaald 

project van werken in onroerende staat, waarvan de 

ligging is bepaald in de bijzondere voorwaarden van 

het contract. 

 

 

 

 

 



  Wat zijn mijn verplichtingen? 

Bij het begin van de overeenkomst: 

- Correct antwoord geven op de door de 

verzekeraar gestelde vragen. 

Tijdens de looptijd van de overeenkomst: 

- De nieuwe omstandigheden meedelen die de 

risico’s verhogen of nieuwe risico’s creëren; 

- De waarde van de werken en/of van de 

honoraria van de verzekerde opdracht 

aangeven. 

Bij de aangifte van een schadegeval: 

- De verzekeraar zodra mogelijk en in ieder geval 

binnen 8 dagen verwittigen van het 

schadegeval; 

- Zonder uitstel alle nuttige inlichtingen 

verschaffen; 

- Alle redelijke maatregelen nemen om de 

gevolgen van het schadegeval te voorkomen en 

beperken; 

- Iedere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte 

met betrekking tot het schadegeval aan de 

verzekeraar overmaken. 

 

  Wanneer en hoe betaal ik? 

U betaalt op de in de bijzondere voorwaarde bepaalde 

tijdstippen een voorlopige premie. 

Binnen de 15 dagen na de voorlopige oplevering van de werken 

dient u de inlichtingen m.b.t. de definitieve waarde van de 

werken en/of van de honoraria van de verzekerde opdracht aan 

de verzekeraar te verschaffen. Op basis hiervan wordt de 

definitieve premie berekend zoals voorzien in de bijzondere 

voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wanneer begin en eindigt de 

dekking? 

De begindatum en de looptijd van het contract staan vermeld in 

de bijzondere voorwaarden. Het contract loopt gedurende de 

periode van de uitvoering van de werken te vermeerderen met 

een periode van 10 jaar vanaf de aanvaarding der werken, tenzij 

anders bepaald in de bijzondere voorwaarden. De dekking loopt 

gedurende dezelfde periode. 

 

  Hoe zeg ik mijn contract op? 

Het contract wordt afgesloten om een welbepaald project te 

verzekeren. Het gaat aldus om een contract van bepaalde duur 

dat niet kan worden opgezegd door de verzekeringsnemer. 


