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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 Vlaanderen vzw 
Broekstraat 5 
 
3840 BORGLOON 
 
 

VERZEKERD RISICO 

 
Burgerlijke aansprakelijkheid – verenigingen aangesloten als lid bij de Federatie Europese Narren Vlaanderen. 
 
 

PREMIE OP DE VERVALDAG 

 
Te betalen door de Federatie 
 
 

AANVANGSDATUM 

 
01 november 2010 
 
 

JAARLIJKSE VERVALDAG 

 
01 mei 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Hasselt. 
 

Handtekeningen 

 
Voor Ethias  De verzekeringsnemer 
Het Directiecomité 
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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 

 
Onder “verzekerden” dient verstaan te worden, de verenigingen welke als lid aangesloten zijn bij de 
verzekeringsnemer alsmede dezen vermeld in punt 3 van het hoofdstuk “Definities gemeen aan het geheel van 
de waarborgen” vermeld in de algemene voorwaarden. 
 
De verzekerde activiteiten zijn deze van de verenigingen aangesloten als lid bij de Federatie Europese Narren 
Vlaanderen. 
 
De dekking is echter niet verworven voor verenigingen wier activiteiten hoofdzakelijk betrekking hebben op het 
bouwen, verbouwen, verhuren, huren, aankopen en verkopen van carnavalswagens. Deze verenigingen kunnen 
zich verzekeren door een andere polis afgesloten door de verzekeringsnemer bij Ethias welke op het huidig 
ogenblik het nr. 45.152.115 draagt. 
 
 

BIJZONDERE UITBREIDING – VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
BUITEN OVREENKOMST – VRIJWILLIGERSWERK 

 
Deze verzekeringspolis is van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de 
verenigingen voor de schade door vrijwilligers veroorzaakt tijdens de door de 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 22 december 2006). De uitsluitingen opgenomen in artikel 5 van dit KB zijn integraal van toepassing. 
Bepalingen in de polis die strijdig zouden zijn met de inhoud van het KB zijn niet van toepassing. 
 

 

WAARBORGEN 

 
Verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van schade veroorzaakt aan derden (Afdeling A), met 
inbegrip van de burgerlijke verdediging van de verzekerden (Afdeling B) 
 
Accidentele schade (d.w.z. schade voortspruitend uit een plotse en voor de verzekerden onvoorziene en 
ongewilde gebeurtenis) 
 
De waarborg is beperkt tot: 

• 5 000 000,00 euro per schadegeval inzake lichamelijke schade en de hieruit volgende immateriële schade, 

maar begrensd tot 2 000 000,00 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar voor deze veroorzaakt door 
een vergissing of een gebrek in het ontwerpen, bereiden, de uitvoering of voorstelling van producten, 
koopwaren of geleverde voorwerpen; 

• 650 000,00 euro per schadegeval inzake materiële schade en de hieruit volgende immateriële schade. 

 
Schade zonder ongevalskarakter 
 
De waarborg is beperkt tot 650 000,00 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar. 
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Strafrechtelijke verdediging van de verzekerden (Afdeling B) 
 
De waarborg is beperkt tot 25 000,00 euro per schadegeval. 
 
Borgstelling (Afdeling B) 
 
De waarborg is beperkt tot 12 500,00 euro per schadegeval. 
 
Rechtsbijstandsverzekering: Invorderingskosten (Afdeling C) 
 
De waarborg is beperkt tot 12.500,00 euro per schadegeval. 
 
Onvermogen van derden (Afdeling C) 
 
De waarborg is beperkt tot 12 500,00 euro per schadegeval. 
 

 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

 
1. Deze verzekeringspolis is van toepassing na uitputting of gebrek aan andere verzekeringspolissen welke door 

de aangesloten verenigingen werden afgesloten of ten gunsten van hun. 
 
2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de waarborg van onderhavige polis uitsluitend wordt verleend aan 

de verenigingen, lid van de verzekeringsnemer, met uitsluiting van maatschappijen, groepen en particulieren 
welke deelnemen aan de verzekerde activiteiten. 

 
3. Onder “derden” wordt verstaan: alle natuurlijke of rechtspersonen, andere dan de verzekerde verenigingen. 

Bovendien worden de verzekerden onderling als derden beschouwd. 
De verzekeringsnemer, zijn bestuursleden en andere medewerkers worden in geval van ongeval tevens als 
derden beschouwd. 
 

4. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de waarborgen van deze polis gelden voor elke verzekerde verenigingen en 
voor alle personen die de burgerlijke aansprakelijkheid van deze verenigingen in het gedrang kunnen 
brengen, alsof er voor elke verzekerde vereniging een afzonderlijke polis werd onderschreven. 

 

 

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; 
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• 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 gaande 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 elke 

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 
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt of het gevolg is van het elektronische verkeer van gegevens 
van datatransmissiesystemen zoals het 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 rechtstreeks voortvloeit, en de onstoffelijke schade die hiervan het gevolg is. 
 

• de schade ter gelegenheid van stoeten en optochten veroorzaakt aan kleren en het breken van brillen, 

venster- en spiegelruiten alsmede reclamelichten (o.a. neonlichten). 
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