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Deze dekking wordt enkel verleend als er in de bijzondere voorwaarden melding van gemaakt wordt. 

 

1. VOORWERP VAN DE WAARBORG  

 
Worden gedekt alle geldelijke gevolgen die de 
Verzekerde zou kunnen ondervinden op grond van 
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst wegens lichamelijke en materiële 
schade aan derden (artikel 1382 en volgende van 
het Burgerlijk Wetboek), in zijn hoedanigheid van 
organisator van een evenement of tengevolge van 
een, al of niet bezoldigde, persoon voor wie hij 
burgerlijk aansprakelijk zou kunnen gesteld worden 
ter gelegenheid van zijn deelname aan  het 
evenement. 
 
Deze dekking wordt uitgeoefend ten belope van de 
verzekerde bedragen op voorwaarde dat ze 
voortvloeit uit of zich voordoet tijdens een 
evenement bepaald in de Bijzondere Voorwaarden 
van het contract. 
 
Zijn tevens verzekerd: 
 
- De schaden die niet ten laste worden genomen 

door de wetgeving op de arbeidsongevallen; 
 
- De schaden veroorzaakt door het materiaal (stands 

en goederen) en door het gebouw of terrein dat ter 
beschikking van de organisatoren gesteld wordt.  

 
Bovendien zullen de Verzekeraars de kosten en 
uitgaven betalen die redelijkerwijze, met hun 
voorafgaande schriftelijke toestemming, werden 
aangegaan: 
 
- Voor de verdediging tegen gelijk welke klacht; 
 
- Voor de erelonen van advocaten die werden 

aangesteld om de Verzekerde te 
vertegenwoordigen voor een correctionele 
rechtbank in geval van een gewelddadig en 
verdacht overlijden, of bij een dodelijk ongeval, of 
voor een gewone politierechtbank bij overtreding 
van de wet die lichamelijke of materiële schade als 
gevolg heeft die door dit contract wordt gedekt. 

 
De in dit contract vooropgestelde vergoeding dekt, bij 
uitbreiding op verzoek van de Verzekerde, zij die 
anderen aanstellen waarmee hij contractueel 
verbonden is, alsof een apart attest werd afgeleverd 
om elk van hen te vergoeden en dit binnen de limiet 
van het genoemde contract en ten belope van de 
dekkingslimiet. 
 
2. UITSLUITINGEN 

 
Zijn van de waarborg uitgesloten, 
verdedigingskosten inbegrepen:  
 
1) De gevolgen van opzettelijke overtredingen door 
verzekerde (of door de bestuurders als het om een 
rechtspersoon gaat) van de wettelijke of 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op 

het beroep, van de reglementen bepaald door het 
beroep of van de contractuele bepalingen. 
 
2) De schade die op vermijdelijke en onvoorzienbare 
wijze voortvloeit uit de uitvoeringsmodaliteiten van 
activiteiten zoals deze bepaald of aanvaard werden 
door verzekerde (of door de bestuurders als het om 
een rechtspersoon gaat). 
 
3) De schade veroorzaakt door de aardbevingen, 
overstromingen, vloedgolven, alsook de schade 
voortvloeiend uit elk rampzalig fenomeen. 
 
4) De schade veroorzaakt door gemotoriseerde 
landvoertuigen waarvan verzekerde eigenaar, 
huurder of houder is. 
 
5) De schade veroorzaakt door de luchtvaartuigen, 
zeeschepen, binnenschepen of schepen voor de 
vaart op meren waarvan verzekerde eigenaar, 
bestuurder of bewaarder is. 
 
6) De schade veroorzaakt door het 
spoorwegmateriaal, de spoorweginstallaties en de 
mechanische liften. 
 
7) De materiële of immateriële gevolgschade 
veroorzaakt door brand, ontploffing, fenomenen van 
elektrische aard of door water, die zich voordoen in 
de lokalen waarvan verzekerde de eigenaar, de 
huurder of om het even welke reden de bezetter is. 
 
8) De materiële of immateriële gevolgschade 
veroorzaakt wegens de goederen waarvan 
verzekerde huurder, bewaarder of houder is. 
 
9) De niet-storting of niet-terugbetaling van fondsen, 
effecten of waarden die tot derden behoren en 
toevertrouwd werden aan verzekerde of zijn 
aangestelden. 
 
10) De immateriële (gevolg)schade van elke aard. 
 
11) De geldelijke gevolgen van contractuele 
verbintenissen die de vigerende wetgeving en de 
beroepsgebruiken overschrijden. 
 
12) De boeten en straffen die niet tot vergoeding van 
de schade uitgesproken zijn, inclusief de exemplaire 
of straffende schadevergoedingen. 
 
13) De gevolgen van daden van oneerlijke 
concurrentie, leugenachtige reclame of diffamatie, de 
openbaarmaking of diefstal van beroepsgeheimen 
die toevertrouwd zijn aan verzekerde, de schending 
van intellectuele eigendomsrechten op de merken, 
octrooien of licenties. 
 
14) De persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid van 
onderaannemers, behalve als deze de hoedanigheid 
van bijkomende verzekerde hebben na voorafgaand 
en uitdrukkelijk akkoord van de verzekeraar. 
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15) De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks 
veroorzaakt door asbest. 
 
16) De schade veroorzaakt door giftige schimmel. 
 
17) De schade voortvloeiend uit milieu-inbreuken: 
 
a) Die niet van plotselinge en accidentele aard zijn – 
Slechts de schade die voortvloeit uit een plotselinge 
en onvoorziene gebeurtenis en die zich niet voordoet 
op trage, graduele of progressieve wijze wordt hier 
dus gedekt. 
 
b) Ondervonden door elementen zoals lucht, water, 
grond, fauna, flora, waarvan iedereen gebruik maakt, 
alsook de esthetische schade of de genoegenschade 
die eraan gebonden is. 
 
c) Die voortvloeit uit de slechte staat, de 
ontoereikende installaties of het gebrekkige 
onderhoud van de installaties als deze slechte staat, 
ontoereikende installaties of gebrekkig onderhoud 
gekend was of niet genegeerd kon worden door 
verzekerde. 
 
18) De bijdragen die ten laste zijn van verzekerde in 
toepassing van de wetten en reglementen op de 
milieubescherming van kracht op het ogenblik van 
het schadegeval, zelfs als deze bijdragen bestemd 
zijn om een situatie te verhelpen als gevolg van een 
schade die aanleiding geeft tot dekking. 
 
19) De schade gebonden aan de organisatie van 
openluchtcentra of vakantiescholen 
 
20) De schade veroorzaakt door instorting van 
tribunes, gradins, verhogingen, behoudens 
andersluidende bepaling in de bijzondere 
voorwaarden. 
 
21) De schade veroorzaakt door het gebruik van 
tenten of reizende structuren, behoudens 
andersluidende bepaling in de bijzondere 
voorwaarden. 
 
22) Voor de lichamelijke schade, alle vorderingen 
voortvloeiend uit de wetgeving op de 
arbeidsongevallen. 
 
23) De persoonlijke aansprakelijkheid van de 
deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DEFINITIES 

 
1) Onder “Lichamelijke schade” moet worden 
verstaan elke aantasting van de fysieke integriteit 
van een persoon (ziekte inbegrepen), 
 
2) Onder “Materiële schade” moet worden verstaan 
elke aantasting van materiële, roerende en 
onroerende goederen,  
 
3) Onder “Voorval” moet worden verstaan elk 
ongeval of reeks van ongevallen die rechtstreeks uit 
eenzelfde gebeurtenis voortvloeien,  
 
4) Onder “Verzekerde” moet worden verstaan, de 
natuurlijke of rechtspersoon bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden, met inbegrip van de bestuurders, 
vennoten of werknemers voor de klachten tegen hen 
wanneer deze, als ze tegen genoemde Verzekerde 
zouden gericht zijn, door dit contract zouden gedekt 
zijn, onder voorbehoud echter van de naleving van 
de bepalingen en voorwaarden van het contract.  
 
In geen geval zal de opneming van elke andere partij 
de dekkingslimieten van de Verzekeraars kunnen 
verhogen.  
 
Als Verzekerde de enige verantwoordelijke van zijn 
onderneming is en komt te overlijden, zullen de 
Verzekeraars zijn wettelijke vertegenwoordiger 
vergoeden als ware hij zelf de Verzekerde.  
 
De waarborgen van dit contract hebben een 
aanvullend karakter. Ze zijn bijgevolg niet van 
toepassing als de verzekerde begunstigde is van een 
ander contract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


