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Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde 
algemene voorwaarden van toepassing 

 

VERZEKERINGSNEMER 

 
Federatie Europese Narren 
Broekstraat 5 
 
3840 BORGLOON 
 
 

VERZEKERD RISICO 

 
Burgerlijke aansprakelijkheid – carnavalwagens. 
 
 

PREMIE OP DE VERVALDAG 

 
01 november 2006: zie hoofdstuk “Premie” 
 
 

AANVANGSDATUM 

 
01 mei 2006 
 
 

JAARLIJKSE VERVALDAG 

 
01 november 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Hasselt. 
 

Handtekeningen 
 
De verzekeringsnemer Voor Ethias  
 De Directeur-generaal 
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 BIJZONDERE VOORWAARDEN 
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Deze speciale voorwaarden vullen de algemene voorwaarden aan en schaffen ze af in de mate waarin zij 
hiermee tegenstrijdig zijn. Dit geldt eveneens voor de bijzondere voorwaarden ten opzichte van de speciale en 
algemene voorwaarden. 

 

VERZEKERDE ACTIVITEIT 

 
Onderhavige polis is van toepassing op de verenigingen wier activiteiten hoofdzakelijk betrekking hebben op  
het bouwen, verbouwen, huren, verhuren, aankopen en verkopen van carnavalwagens. 
 
Bij de opstelling van dit contract werd er rekening gehouden met de verklaring van de verzekeringsnemer  
dat hiervoor vermelde verenigingen op jaarbasis minstens twee carnavalwagens hetzij bouwen of verbouwen en 
deze hetzij verkopen of minimaal tweemaal per jaar verhuren aan andere verenigingen of organisaties. 
 
Er wordt nader bepaald dat onderhavig contract eveneens van toepassing is op de festiviteiten die door  
de vereniging worden ingericht. 
 
Deze verzekeringspolis is tevens van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van  
de verenigingen voor de schade door vrijwilligers veroorzaakt tijdens de door deze verenigingen georganiseerde 
vrijwilligersactiviteiten in de zin van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers.  
Deze waarborg wordt verleend conform de voorwaarden van het KB van 19 december 2006  
(BS van 22 december 2006). De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit KB zijn integraal van toepassing. 
Bepalingen in de polis die strijdig zouden ziijn met de inhoud van het KB zijn niet van toepassing. 
 
 

WAARBORGEN 

 
Afdeling I – Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating 
 
Algemene waarborg 
 
De waarborg is beperkt tot 1 250 000,00 euro per schadegeval inzake lichamelijk, materiële en immateriële 
gevolgschade vermengd. 
 
Brand, vuur, ontploffing, rook en water 
 
Lichamelijke schade en immateriële gevolgschade 
De waarborg is beperkt tot 1 250 000,00 euro per schadegeval. 
 
Materiële schade en immateriële gevolgschade 
De waarborg is beperkt tot 125 000,00 euro per schadegeval. 
 
Milieuaantasting 
 
De waarborg is beperkt tot 125 000,00 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke, 
materiële en immateriële gevolgschade vermengd. De rehabilitatiekosten zijn in het bedrag begrepen. 
 
Burenhinder 
 
De waarborg is beperkt tot 125 000,00 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke, 
materiële en immateriële gevolgschade vermengd. 
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Afdeling II – Burgerlijke aansprakelijkheid na levering 
 
De waarborg is beperkt tot 1 250 000,00 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar inzake lichamelijke, 
materiële en immateriële gevolgschade vermengd. 
 
 
Afdeling III – Rechtsbijstand 
 
Verdediging en verhaal 
 
De waarborg is beperkt tot 12 500,00 euro per schadegeval. 
 
Wat betreft het verhaal, is de waarborg uitsluitend verworven voor zover: 
 

• het bedrag van het verhaal hoger is dan 1 250,00 euro per schadegeval; 

 

• het bedrag van het verhaal hoger is dan 2 500,00 euro wanneer het gaan om een voorziening in cassatie. 

 
Borgstelling 
 
De waarborg is beperkt tot 6 200,00 euro per schadegeval. 
 

 

VRIJSTELLING(EN) 

 
Wat betreft de materiële schade en de immateriële gevolgschade die voortvloeit uit een gedekte materiële 
schade, wordt er bij elk schadegeval een contractueel voorziene vrijstelling afgetrokken, zijnde: 
 
Afdeling I – Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating 
 
De vrijstelling bedraagt 250,00 euro per schadegeval. 
 
In geval van schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water, milieuaantasting en burenhinder 
bedraagt de vrijstelling evenwel 10 % van de schade met een minimum van 250,00 euro en een maximum van  
1 250,00 euro per schadegeval. 
 
 
Afdeling II – Burgerlijke aansprakelijkheid na levering 
 
De vrijstelling bedraagt 10 % van de schade met een minimum van 250,00 euro en een maximum  
van 1 250,00 euro per schadegeval. 
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UITSLUITINGEN GEMEEN AAN ALLE AFDELINGEN 

 
Ter aanvulling van de uitsluitingen vermeld in de algemene voorwaarden, zijn uitgesloten van de waarborg: 
 

• alle schade welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of zijn schadelijke eigenschappen, 

alsmede uit elk ander materiaal dat asbest bevat onder om het even welke vorm; 
 

• de schade voortspruitend uit oorlogen (met inbegrip van burgeroorlogen), stakingen, lock-out, oproer, daden 

van terrorisme of sabotage, elke gewelddaad met collectieve inslag, al dan niet gepaard gaan de met verzet 
tegen de overheid. 
 
Deze uitsluiting is niet van toepassing indien de verzekerden bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is 
tussen de uitgesloten gebeurtenissen en de schade; 

 

• de beschadiging, de vernietiging, het verlies, de verdwijning, de diefstal van informatiedragers van 

elektronische apparatuur met inbegrip van de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die hieruit 
voortvloeit, indien deze beschadiging, deze vernietiging, dit verlies, deze verdwijning of deze diefstal 
rechtsreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronische verkeer van gegevens 
van datatransmissiesystemen zoals internet, intranet, extranet of andere gelijkaardige systemen, de 
verspreiding van een virus of de inbraak in deze systemen. 
 
Blijft evenwel verzekerd, de andere reeds door deze polis gedekte lichamelijke en/of materiële schade die 
hieruit rechtsreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan het gevolg is. 

 
 

PREMIE 

 
De aangesloten verenigingen en/of comités betalen de premie aan de Federatie Europese narren welke op haar 
beurt de premie afrekent met Ethias. 
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 SPECIALE VOORWAARDEN 


