
Polis 730.430.265 Ingebruikname - Diverse locaties van de gemeente MALDEGEM

Voorwerp van de verzekering : 

Zijn wel in de dekking inbegrepen: de vrijwilligers in de zin van de wet van 3 juli 2005

Verzekerde bedragen Franchise, per schadegeval

    Letselschade en immateriële gevolgschade, per schadegeval : 5.000.000,00 €   nihil

    Zaakschade en immateriële gevolgschade, per schadegeval  : 2.500.000,00 €   nihil

    Zuiver immateriële schade, per schadegeval 1.250.000,00 €   nihil

    Schade aan de ingebruikgenomen lokalen : 25.000,00 €        nihil

Geplande activiteit:

Datum activiteit:

Locaties van de gemeente (gelieve aan te duiden op welke locaties de aanvraag betrekking heeft )

CC Den Hoogen Pad

Zaal De Kesel

Zaal Kanunnik Andries

Zaal en keuken De Poermolen

Buurtentrum Van Mullem

Sporthal De Berken en Van Cauteren

Zalen gemeentehuis

Jeugdcentrum

Premieberekening Nettopremie *
aantal verhuur 1 dag 25,00 € 1 25,00 €

langere periode : bijkomend / extra dag 10,00 € 0 0,00 €

* Gelieve het juiste aantal bijkomende dagen te vermelden

Nettopremie 25,00 €

Te vermeerderen  met taksen (9,25%) 2,31 €

Premie te betalen : 27,31 €

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. Hierbij worden vooral geviseerd: 

socio-culturele activiteiten zoals banketten, avondmalen, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, kaartavonden,

De waarborg is van toepassing tijdens de duur van de manifestaties alsook tijdens het klaarzetten en terug in orde 

brengen van de lokalen of plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden.

Blijven van dekking uitgesloten: de personen die de manifestaties bijwonen.

fancy-fairs, eetfestijnen,…

Gegevens te verzekeren entiteit (naam , adres + tel. Nr en e-mailadres verantwoordelijke)

Is ook gedekt, schade veroorzaakt door een ongeval aan de in gebruik genomen gebouwen met het oog op de .

organisatie van de verzekerde activiteit of aan het materieel en de voorwerpen die zich in de gebouwen bevinden

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)



De dekking is verworven bij terugzending van dit document met een bijgevoegd bewijs van betaling.    

rekeningnummer : BE84700021778059

BIC :  AXABBE22

referte : STEEDS te vermelden : 010.730.430.265

Terug te zenden naar volgend mailadres : katrien.seghers@axa.be

OF per post naar AXA Belgium - Vorstlaan 25 - 1170 BRUSSEL 
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