
 

Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Nr. 010.730.545.542 

 

AGB Zele heeft met verzekeraar AXA een burgerlijke aansprakelijkheidspolis voor externe gebruikers 

aangegaan voor de tijdelijke ingebruikname van GC De Wiek en Sporthal De Klodde. Gebruikers van 

beide gebouwen kunnen hierop intekenen om hen extra te beschermen. De verzekering heeft tot doel 

het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico van particulieren, verenigingen, groeperingen, 

instellingen of organismen allerhande alsmede hun organen, aangestelden en andere medewerkers, in 

de uitoefening van hun mandaat of functie en dit voor schade veroorzaakt door een ongeval aan derden 

en voortvloeiend uit de organisatie van diverse manifestaties, dus niet voor dagelijks/wekelijks gebruik. 

Hiervoor dient de gebruiker onderstaand formulier in te vullen en dit te bezorgen aan GC De Wiek of 

Sporthal De Klodde. De gebruiker dient ook het juiste bedrag te storten aan AGB Zele. Pas dan is de 

verzekering afgesloten.  

 

Voorwerp van de verzekering 

- De huurdersaansprakelijkheid: schade voortvloeiend uit brand, rook, water of ontploffing aan deze 
gebouwen en inboedel overeenkomstig de minimale wettelijke voorwaarden inzake 
brandverzekering (KB 24/12/1992) voor eenvoudige risico’s. 

- De overige burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de verzekerde uit 
hoofde van een schade aan de in gebruik genomen gebouwen (en diens ter beschikking gestelde 
inboedel), installaties en terreinen met het oog op de organisatie van de verzekerde activiteit. 

- De verzekering heeft enkel betrekking op de gebouwen en lokalen die door AGB Zele uitgebaat 
worden en niet op de omgeving of buitensportterreinen op de site. 
 

 
Tarifering 

Ingebruikname Eenheidspremie Taks (9,25%) 

Tot 1 dag 25,00 EUR 2,31 EUR 

Tot 2 dagen 30,00 EUR 2,78 EUR 

3 - 4 dagen 35,00 EUR 3,24 EUR 

5 - 8 dagen 40,00 EUR 3,70 EUR 

9 - 31 dagen 50,00 EUR 4,63 EUR 

32 – 62 dagen 70,00 EUR 6,48 EUR 

Tot en met half jaar (63 - 183 dagen) 90,00 EUR 8,33 EUR 

Tot en met een jaar  150,00 EUR 13,88 EUR 

 
 
Verzekerde bedragen 

 Verzekerde bedragen 

Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade, per schadegeval  5.000.000,00 EUR  

Materiële schade en immateriële gevolgschade, per schadegeval  500.000,00 EUR  

Schade aan de in gebruik genomen lokalen, per schadegeval 25.000,00 EUR 

 
 
Niet geïndexeerde eigen risico’s 

Algemeen eigen risico voor zaakschade en onstoffelijke schade, per schadegeval: 125,00 EUR. 

 
 
 
 



 

 

Aanvraagformulier aansluiting op Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid  

Nr. 010.730.545.542 

 

A. Naam + adres van de vereniging: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam + telefoonnummer verantwoordelijke: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

B. Aard van de manifestatie of georganiseerde activiteit(en): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Tijdelijke ingebruikname van (aankruisen wat past): 

□ GC De Wiek 

□ Sporthal De Klodde 

D. Datum (data) van de ingebruikname: 

……………………………………………………………………………………..………………….............. 

OF 

Maximum aantal gebruiksdagen gedurende de periode van ……../……../…… tot 

……../……../…….  =   ………… dagen 

 

TOTAAL VERSCHULDIGDE PREMIE volgens polis nr.010.730.545.542: 

………… eenheidspremie + ……….. taks = ………….   euro 

 

De vereniging (zie A.) verbindt zich er toe om dit bedrag VOOR de aanvang van de manifestatie of de 

eerste activiteit te storten op rekeningnummer van het AGB Zele BE79 0910 2251 4133 met de 

mededeling ‘Axa Polis BA [Naam vereniging]’. 

Bij gebrek aan betaling vóór de aanvang van de manifestatie of de eerste activiteit is de vereniging (zie 

A.) niet aangesloten op de verzekeringspolis en bijgevolg niet verzekerd onder polis 010.730.545.542. 

 

Opgemaakt in tweevoud te Zele,  

Datum: ……../……../………. 

 

Naam + handtekening van de vereniging                                        Naam + handtekening medewerker  

     GC De Wiek/Sporthal de Klodde 


