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Een echte “omnium” voor uw bouwwerf : ABR polis
Hebt u bouw- of renovatieplannen, neem dan zeker
een verzekering voor Alle Bouwplaats Risico’s
(ABR).
Waarom?
Wat kost dat?
Waarvoor?
Helpt u, familie of vrienden mee op de bouwwerf?
Lees meer

Teveel slachtoffers blijven achter in woningbrand of zijn zwaar
verminkt
Deze jammerlijke vaststelling werd door de
beroepsfederatie Assuralia in de pers gebracht. Het
aantal slachtoffers van brandwonden bedraagt
ongeveer 44.000.
Het onheil kan vaak perfect voorkomen worden.
Lees meer

Communie, lente- of ander feest: belang van een goede
bescherming
Wanneer u een familiefeest geeft, wilt u er uiteraard
een onvergetelijke dag van maken.
Een zaal, homemade bereidingen,… een feest
geven, vergt heel wat voorbereiding.
Wat zijn uw verplichtingen?
Bestaan er specifieke verzekeringen?
Lees meer

Wist u dat wegenhulp voor fietsers bestaat?
Momenteel zijn er een aantal maatschappijen die
pechverhelping aanbieden specifiek voor fietsers.
Wij lichten twee verzekeraars toe: AXA en
Allianz.
Lees meer

regelmatig gestelde vragen: FAQ
Wij selecteren voor u de 2 meest gestelde vragen van de afgelopen 2 maand. Het
antwoord hierop vindt u terug op onze website.
•

Ik heb een tijdelijk vervangvoertuig van de garage, ben ik verzekerd?

•

Ik wens mijn auto te verkopen, mag ik mijn nummerplaat verhangen?

De antwoorden hierop vindt u terug onder de rubriek FAQ via deze link.
link

Een echte “omnium” voor uw bouwwerf : ABR polis

Hebt u bouw- of renovatieplannen, neem dan
zeker een verzekering voor Alle Bouwplaats
ouwplaats
Risico’s (ABR).
Waarom?
In principe is het de aannemer die de verzekering
ABR afsluit voor nieuwbouw of grondige
renovaties.

Heeft de aannemer deze polis niet

afgesloten, is dit zeker niet zonder risico’s
evenmin voor de bouwheer. Voor aanvang
aanva van
de werken controleert u best of de hoofdaannemer dergelijke
bouwwerfverzekering heeft voorzien.
Werkt u als bouwheer met diverse aannemers dan sluit u best persoonlijk
dergelijke ABR af. Het is niet denkbeeldig dat discussies over
aansprakelijkheid
id voor schade de vlotte uitvoering op uw werf serieus
vertragen.

Dergelijke omnium voor uw bouwwerf is zeker geen overbodige luxe als je
ziet wat er allemaal schade kan veroorzaken bij nieuwbouw of renovatie.
Deze ABR polis vergoedt ook schade,ten gevolge van de werken, tot 24
maanden na het beëindigen en ingebruikname van de nieuw- of
vernieuwbouw.
Wat kost dat?
De premie wordt berekend in functie van de totale prijs van de werken en
bedraagt gemiddeld 1.000 € voor de duur van de werken.
Waarvoor?
De ABR polis biedt bescherming voor iedereen die betrokken is bij een
bouwwerf: aannemer, bouwheer, ingenieur, architect…Ook schade tegenover
derden en de bijhorende burenhinder wordt verzekerd.
Helpt u, familie of vrienden mee op de bouwwerf?
Weet dat bepaalde verzekeraars ook de waarborg aanbieden, bescherming
bij persoonlijke ongevallen.
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Teveel slachtoffers blijven achter in woningbrand of zijn
zwaar verminkt

Deze jammerlijke vaststelling werd
door de beroepsfederatie
Assuralia in de pers gebracht. Het
aantal slachtoffers van
brandwonden bedraagt ongeveer
44.000.
Het onheil kan vaak perfect
voorkomen worden:

•

het begint bij aanwezigheid van rookmelders,

•

het voorzien van brandblussers,

•

en het vrijhouden van evacuatieroutes.

Eenvoudige dingen die helaas in talrijke woningen niet altijd in orde zijn.
Idem voor wat betreft periodieke keuringen en onderhoudsbeurten van
elektrische- of verwarmingsinstallaties (om de 2 jaar voor gasverwarming).
Daarom stelt Assuralia een checklist brandveiligheid voor met 10 tips voor de
consument via deze link.
top

Communie, lente- of ander feest: belang van een goede
bescherming

Wanneer u een familiefeest geeft, wilt u er
uiteraard een onvergetelijke dag van
maken.
Een zaal, homemade bereidingen,… een
feest geven, vergt heel wat voorbereiding.
Wat zijn uw verplichtingen?
Bestaan er specifieke verzekeringen?

U geeft thuis een feest:
Wij raden u aan om een brand- en familiale verzekering af te sluiten, mocht u
die nog niet hebben.
Breng de gemeente en de politie op de hoogte zodat zij snel kunnen
tussenkomen, mochten er problemen ontstaan.
Laat de buren iets weten of nodig hen uit, om de goede verstandhouding te
bewaren.
Beperk het geluid vanaf een bepaald tijdstip.
Organiseer het feest de avond vóór een vrije dag zodat de buren er minder
hinder van ondervinden en zo veel mogelijk mensen naar uw feest komen.
Tenten:
U denkt eraan een tent te huren, hou rekening met 2 wettelijke verplichtingen
hieromtrent:
Respecteer de regels uit het algemeen politiereglement van uw gemeente.
Vraag een schriftelijke toelating aan de burgemeester.
Bij sommige maatschappijen zijn ook tenten gedekt door de
brandverzekering. Neem gerust contact met ons op om te weten hoe het met

uw verzekering zit. Is er geen dekking? Dan bestaan er specifieke
waarborgen om tenten te verzekeren voor materiële schade door brand. Wij
geven u graag advies.
Een feest in een zaal
U hebt beslist een zaal te huren. Alle ingrediënten voor een onvergetelijk
feest zijn voorhanden. We geven u nog enkele tips om er zeker van te zijn
dat niets uw dag kan overschaduwen.
Controleer of het huurcontract van de zaal voorziet in een verzekering.
Zo ja, wat dekt zij en wat is het bedrag van de eventuele vrijstelling?
Zo neen, dan moet u zelf zorgen voor een correcte dekking:
De meeste brandverzekeringen dekken meer dan alleen uw woning. Zo kan
het zijn dat ook de inhoud die u tijdelijk verplaatst, verzekerd is, of de
feestzaal die u huurt voor uw familiefeest. Kijk uw verzekeringspolis na of
neem contact met ons op.
Een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ voor de schade die wordt
veroorzaakt aan genodigden.
Eventueel kunt u een meer specifieke verzekering afsluiten.
Afhankelijk van de maatschappij, spreekt men van een ‘BA Feestelijkheden’,
‘BA Organisator’ of ‘BA Evenementen’. Die dekt de aansprakelijkheid van de
verzekerde als organisator voor de lichamelijke en materiële schade
veroorzaakt aan:
•

genodigden en andere derden;

•

personen die helpen bij de organisatie;

•

buren;

•

de zaal.

Goed om te weten:
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid ‘organisator’ of ‘evenement’
voorziet ook in uitsluitingen, zoals schade ten gevolge van het instorten van
een tent, of schade door vuurwerk.
vuurwerk. Controleer altijd wat gedekt is in de
huurovereenkomst van uw tent,
tent, en in het contract van de vuurwerkmaker.
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Toekomst: geen verhuur woning meer indien geen
dakisolatie!

Momenteel zijn er een aantal
maatschappijen die pechverhelping
aanbieden specifiek
ifiek voor fietsers.
Wij lichten twee verzekeraars toe: AXA
en Allianz.
Tijdens uw fietstocht hebt u een lekke band of een technisch probleem met
uw fiets of erger: uw fiets
wordt gestolen!
Geen nood: AXA evenals Allianz zorgt ervoor dat uw fiets hersteld
teld wordt of
dat u steeds veilig en wel weer thuis komt, dankzij de gratis fietsbijstand.
Deze dienstverlening is automatisch inbegrepen in de basisdekkingen van uw
familiale verzekering en beperkt tot 2 interventies per jaar.
Welke bijstand en voor wat?
wat
•

Pechverhelping ter plaatse of repatriëring

•

Voor mountainbikes en fietsen (met of zonder elektrische
ondersteuning)

AXA of Allianz?
•

Allianz: bijstand vanaf 2 km na vertrek en binnen een straal van 50
km.

•

AXA: bijstand vanaf 1 km na vertrek, tot 30 km buiten de
landsgrenzen

Hoe een beroep doen op deze bijstandsdiensten?
Gebruik de app AXAServices
Ook telefonisch kunt u de diensten bereiken:24 uur per dag, 7 dagen per
week op
•

het nummer +32 (0) 2 550 05 55 voor AXA

•

+32 (0)2 773 61 77 voor Allianz Global Assistance
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Hoe ons contacteren
Fidelis nv Marktplein 15, 8460
Oudenburg
Tel. 059 26 73 69
Fax. 059 26 55 70
e-mail: info@fidelisteam.be
FSMA 11230

Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a,
8490 Jabbeke
Tel. 050 81 12 60
Fax 050 81 59 28
e-mail: info@fidelisteam.be
FSMA 20312
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