
Verzekeringnemer
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ASSTER VZW

Halmaalweg, 2

3800 St-Truiden

Ondernemingsnummer : 410.220.918

Modaliteiten van het contract
Ingangsdatum contract
Ingangsdatum bijvoegsel

Einddatum contract

Stilzwijgende verlenging voor periodes van 1 jaar.

: 01/01/2012 om 00 uur
: 01/01/2021 om 00 uur

: 31/12/2024 om 24 uur

Jaarlijkse vervaldag
Betaling

: 01/01
: Jaarlijks

Verzekerde activiteit

Psychiatrische Centra omvattende alle hoofd-en nevenactiviteiten,
zoals beschut wonen of werken, sportactiviteiten, socio-culturele
activiteiten, reizen enz.

Verzekerden en/of risicoligging
- Halmaalweg 2 - 3800 Sint-Truiden
- Campus Melveren - Melveren-Centrum 111 - 3800 Sint-Truiden
- Engelbamp 38 - 3800 Sint-Truiden

Waarborgen Tarief
in % of

in EUR met belastingen en bijdragen

Waarborg burgerelijke aansprakelijkheid bewaking
Waarborg uitbating
Waarborg persoonlijke aansprakelijkheid van de verblijfhouders
Waarborg toevertrouwd voorwerp
Waarborg na levering
en productenaansprakelijkheid
Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid interne milieucoördinator
Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers
Waarborg ongevallen
ten behoeve van de patiënten
Ongevallenverzekering georganiseerd vrijwilligerswerk

Totaliteit personeel 0,07100 %1

Totaliteit personeel
Uitbreiding roerende en onroerende goederen

0,00270 %1

Schade aangericht aan voertuigen op de privéparking van de
instelling 15,10 EUR2

Ter beschikking stellen van lokalen aan derden 15,10 EUR2
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Waarborgen Tarief
in % of

in EUR met belastingen en bijdragen

Waarborg rechtsbijstand

Totaliteit personeel 0,00050 %1

Berekend op 11/02/2021 (met belastingen en bijdragen)
Voorlopige jaarpremie : 23.718,84 EUR

1 Tarief op afrekening op basis van de jaarlijkse loonmassa zonder beperking
2 Forfaitair tarief op basis van een vaste premie

Kapitalen

Waarborg burgerelijke aansprakelijkheid bewaking
Kapitalen aan de index van 02/95 (119,83)

Lichamelijke schade 2.500.000,00 EUR per schadegeval
Materiële schade 750.000,00 EUR per schadegeval

Waarborg uitbating
Lichamelijke schade 7.500.000,00 EUR per schadegeval
Materiële schade 750.000,00 EUR per schadegeval
Immateriële schade 750.000,00 EUR per schadegeval

Waarborg toevertrouwd voorwerp
Verzekerd bedrag 110.000,00 EUR per schadegeval

Waarborg na levering
en productenaansprakelijkheid

Lichamelijke, materiële en immateriële gevolgschade
vermengd

1.500.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar

Waarborg ongevallen
ten behoeve van de patiënten
Overlijden
Verzekerd bedrag 12.500,00 EUR

Blijvende invaliditeit
Verzekerd bedrag 25.000,00 EUR

Medische kosten
Verzekerd bedrag 15.000,00 EUR

Begrafeniskosten
Verzekerd bedrag 2.500,00 EUR

Vrijstellingen

Waarborg toevertrouwd voorwerp
125,00 EUR per schadegeval

Deze vrijstelling geldt niet voor de schade aan persoonlijke
bezittingen van de patiënten.
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Waarborg na levering
en productenaansprakelijkheid

125,00 EUR per schadegeval

Modaliteiten van de waarborgen

Waarborg ongevallen
ten behoeve van de patiënten

Voor alle patiënten, zowel "sedentaire" als "ambulante" patiënten.

Bijkomende vermeldingen
Dit contract maakt deel uit van hoofdpolis 99.557.140/03
*
De jaarpremie voor alle waarborgen wordt berekend op basis van de
onbegrensde bruto-bezoldigingen.
Er wordt vooraf een provisionele premie betaald berekend op de laatst

gekende bezoldigingen.
Na ontvangst van de aangifte van de bezoldigingen van een verstreken
verzekeringsjaar wordt de definitieve jaarpremie berekend en afgerekend
met aftrek van de betaalde provisionele premie.
*
Beroepsaansprakelijkheid van de geneesheren : niet gedekt in deze polis
maar verzekerd onder polisnummer 99.557.139/03.
*
Referenties algemene voorwaarden :
Algemene Voorwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Ziekenhuizen en
Beroepsaansprakelijkheid van Geneesheren en beoefenaars van de
tandheelkunde
Waarborg Ongevallen: Algemene Voorwaarden CorporateAccidentPlus
0079-228003N-26102015

Details van de premies Jaarlijkse
premies
in EUR

Nettobedrag Belastingen en
bijdragen

Totaal

Waarborg burgerelijke aansprakelijkheid bewaking
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Details van de premies Jaarlijkse
premies
in EUR

Nettobedrag Belastingen en
bijdragen

Totaal

Waarborg uitbating 21.564,49 1.994,72 23.559,21

Waarborg persoonlijke aansprakelijkheid van de
verblijfhouders

Waarborg toevertrouwd voorwerp

Waarborg na levering

en productenaansprakelijkheid

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid interne
milieucoördinator

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers

Waarborg ongevallen

ten behoeve van de patiënten

Ongevallenverzekering georganiseerd vrijwilligerswerk

Totaliteit personeel

Totaliteit personeel

Uitbreiding roerende en onroerende goederen

Schade aangericht aan voertuigen op de privéparking van de instelling

Ter beschikking stellen van lokalen aan derden

Waarborg rechtsbijstand 146,11 13,52 159,63

Totaliteit personeel

Totaal Berekend op 11/02/2021 (met belastingen en bijdragen) 21.710,60 2.008,24 23.718,84
Het netto totaalbedrag bevat :
5.858,94 EUR acquisitiekosten en 1.519,75 EUR administratiekosten *

*Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van
de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte
van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het
risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen
alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de
contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de
samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de
verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Clausules van toepassing voor het contract
CL. TMPU : CLAUSULE OVERHEIDSOPDRACHTEN
CL. 37 : UITSLUITING ASBEST
CL. 38 : UITSLUITING TERRORISME
CL. 852 : INGEDEELDE INRICHTING KLASSE 1 MET MILIEUCOORDINATOR
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Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon en op www.aginsurance.be/professionals via de
knop 'Algemene voorwaarden en contractuele documenten', die zich onderaan elke pagina van onze website
bevindt.
Rechtsbijstand Uitbating 0079-2312204N-18112017

Algemene bepalingen

  Het contract is opgesteld op basis van de verklaringen van de verzekeringsnemer aan de maatschappij.
Het contract omvat de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bijvoegsels, de bijlagen en, in
voorkomend geval, het verzekeringsvoorstel.
Onafhankelijk van de taal waarin het contract is opgesteld, kan de verzekeringsnemer vragen om de documenten en
berichten in het Frans of in het Nederlands te ontvangen.

  De in dit document verkregen persoonsgegevens worden verwerkt door AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53 (hierna, AG Insurance ), als verantwoordelijke voor de verwerking,
overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens, alsook conform de Privacyverklaring van AG Insurance op www.aginsurance.be.
Deze persoonsgegeven worden verwerkt voor de doeleinden vermeld in de Privacyverklaring van AG Insurance, en in
het bijzonder met het oog op:
- het beheer en de uitvoering van verzekeringsdiensten, met inbegrip van het beheer van de klantenrelatie, en dit op
basis van de uitvoering van het contract;

- het uitvoeren van alle doeleinden die aan AG Insurance worden opgelegd door administratieve, reglementaire en
wettelijke bepalingen, en dit op basis van die bepalingen;

- de analyse van gegevens, de opmaak van statistieken, modellen en profielen, het opsporen en de preventie van
misbruiken en fraude, het samenstellen van bewijzen, de beveiliging van de IT-netwerken en systemen van AG
Insurance, de beveiliging van goederen en personen, de optimalisering van de processen (bijvoorbeeld inzake de
evaluatie en acceptatie van het risico, interne procedures, ...), de ontwikkeling van nieuwe producten, prospectie
alsook, desgevallend, profilering en het nemen van beslissingen op basis van een profiel voor de voornoemde
doeleinden, en dit op basis van het gerechtvaardigd belang van AG Insurance.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens ook worden verwerkt met uw toestemming.
Deze gegevens kunnen, in voorkomend geval, worden meegedeeld aan andere tussenkomende
verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken
herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, uw
verzekeringstussenpersoon of een verwerker. Bovendien kunnen de gegevens worden meegedeeld aan om het even
welke persoon of instantie in het kader van een wettelijke verplichting of een administratieve of rechterlijke beslissing.
AG Insurance kan uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen
passend beschermingsniveau van persoonsgegevens waarborgt. In dat geval verhoogt AG Insurance de
informaticabeveiliging en eist zij contractueel een verhoogd beveiligingsniveau van haar internationale tegenpartijen.
De verwerkte gegevens worden bijgehouden gedurende de hele looptijd van het verzekeringscontract, de wettelijke
verjaringstermijn, alsook gedurende elke andere wettelijke en reglementaire bewaartermijn.
Binnen de grenzen van de wet heeft u het recht om kennis te nemen van uw gegevens, om ze, in voorkomend geval, te
laten corrigeren of om ze te laten overdragen aan derden, heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw
gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, alsook het recht om uw gegevens te laten
verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat AG Insurance de contractuele relatie niet kan voortzetten.
U kunt uw rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw
identiteitskaart te verzenden per post naar AG Insurance, Data Protection Officer, 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53
of per e-mail aan: AG_DPO@aginsurance.be. Klachten kunnen eventueel worden ingediend bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
U kunt meer informatie verkrijgen via ditzelfde adres, alsook in de Privacyverklaring van AG Insurance op
www.aginsurance.be.
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  Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming gericht is, brengt niet alleen de
opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van
het Strafwetboek.

  Aantal bijlagen : 01

Contactpersonen

AG Insurance :

DETHIER, Tara
BEHEER ONDERNEMINGEN WET & BA
Berchemstadionstr, 70
2600 Berchem
℡ 02 664 48 76
7 03 218 36 60
\ beheer.ondernemingen@aginsurance.be

Rechtsbijstand :

PROVIDIS
Nieuwbrug, 17
1000 Brussel
℡ 02 664 42 20

Opgemaakt op 19/02/2021

Door de premie te betalen, erkent de verzekeringnemer kennis te hebben genomen van de (pre)contractuele
documenten en aanvaardt hij/zij de voorwaarden van het contract.

De Verzekeringnemer, Voor AG Insurance,

Heidi Delobelle
Chief Executive Officer
Voorzitster van het Directiecomité
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Clausules van toepassing voor het contract
CL. TMPU : CLAUSULE OVERHEIDSOPDRACHTEN
Dit contract werd onderhandeld, toegekend en/of hernieuwd in het kader van een overheidsopdracht voor
financiële diensten.

CL. 37 : UITSLUITING ASBEST
Deze bepalingen vullen alle op het contract van toepassing zijnde voorwaarden aan. Zij vernietigen en
vervangen deze ingeval van tegenstrijdigheid.
Onder van toepassing zijnde voorwaarden wordt verstaan : de algemene en bijzondere voorwaarden, alsook de
eventuele specifieke voorwaarden, conventionele bepalingen en / of makelaarsvoorwaarden en dergelijke.

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de waarborg BA Objectieve Brand en Ontploffing.

Is bijkomend uitgesloten :

de schade ten gevolge van de aanwezigheid of de verspreiding van asbest, asbestvezels of producten die asbest
bevatten, voor zover de schade voortvloeit uit de schadelijke eigenschappen van asbest.

CL. 38 : UITSLUITING TERRORISME
Deze bepalingen vullen alle op het contract van toepassing zijnde voorwaarden aan. Zij vernietigen en
vervangen deze ingeval van tegenstrijdigheid.
Onder van toepassing zijnde voorwaarden wordt verstaan : de algemene en bijzondere voorwaarden, alsook de
eventuele specifieke voorwaarden, conventionele bepalingen en / of makelaarsvoorwaarden en dergelijke.

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de waarborg BA Objectieve Brand en Ontploffing.

Is bijkomend uitgesloten :

de schade veroorzaakt tijdens een staking, een lock-out, oproer, daden van terrorisme of sabotage,
gewelddaden met collectieve inslag (politieke, sociale, ideologische en andere) al dan niet gepaard gaande
met verzet tegen de overheid, tenzij u aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen die
gebeurtenissen en het schadegeval.

Indien het contract een waarborg ongevallen bevat, dan is het risico terrorisme voor deze waarborg ongevallen
gedekt overeenkomstig de Wet van 01.04.2007. AG Insurance is lid van TRIP, de vzw belast met het beheer van
het solidariteitsmechanisme.

CL. 852 : INGEDEELDE INRICHTING KLASSE 1 MET MILIEUCOORDINATOR
De beschikkingen van deze clausule vullen deze van de algemene voorwaarden aan; zij vernietigen en vervangen
de laatstgenoemde in zover er tegenstrijdigheid bestaat.
De maatschappij neemt er kennis van dat het verzekerde bedrijf overeenkomstig de Vlarem-reglementering
ingedeeld is als een bedrijf Klasse 1. De exacte beschrijving en onderverdeling (rubriek, ...) staan vermeld
in de bijzondere voorwaarden.

Milieuvergunning:
De verzekerde verklaart in het bezit te zijn van een geldige milieuvergunning en houdt een kopie ervan ter
beschikking van de maatschappij die ze op ieder moment kan opvragen.
De verzekeringnemer zal aan de maatschappij op eenvoudig verzoek toegang verlenen tot alle documenten die hij
volgens de betrokken wetgeving ter beschikking van de bevoegde milieu-ambtenaren dient te houden.
Bij aanvraag tot wijziging van de vergunning zal verzekeringnemer de maatschappij daarvan onverwijld op de
hoogte brengen, alsook van de door de overheid genomen beslissing.

Milieucoördinator:
De verzekerde verklaart overeenkomstig de bepalingen van het decreet.van de Vlaamse Raad van 3 juni 1995 een
milieucoördinator te hebben aangesteld, waarvan de naam vermeld is in de bijzondere voorwaarden.

De gewaarborgde aansprakelijkheid:
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De gewaarborgde aansprakelijkheid wordt als volgt uitgebreid:
- Alle activiteiten waarvoor de verzekeringsnemer een geldige milieuvergunning heeft zijn door dit contract
gedekt.
- De waarborg wordt verleend voor de volledige wettelijke burgerlijke aansprakelijkheid inzake milieu vanaf
het moment van bijvoegen van deze clausule aan de bijzondere voorwaarden.
Verstrenging van de wetgeving:
- Bij wijziging van de ter zake geldende wetgeving zal de maatschappij haar dekking hiervoor op voorlopige
basis verlenen gedurende een periode van zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de betrokken
wetgeving. Binnen deze periode zal de maatschappij in de zin van artikel van de Wet
een voorstel doen tot aanpassing van het verzekeringscontract.
Grove schuld:
- Wordt als grove schuld aangaande schade veroorzaakt door accidentele pollutie beschouwd, het niet naleven
van de in de milieuvergunnig voorziene bepalingen of het niet aanbrengen van de gevraagde verbeteringen die
imperatief zijn, het niet naleven van de verplichtingen voorzien in wetten, decreten en hun
uitvoeringsbesluiten.
Deze uitsluiting vindt haar toepassing niet wanneer de verzekeringnemer kan bewijzen dat deze niet naleving
te wijten is aan een toevallige fout of nalatigheid begaan door een niet leidinggevende aangestelde en dat
geen leidinggevende op de hoogte was van deze fout of niet naleving en verder ook niet op hiervan op de
hoogte had moeten zijn.
- Met betrekking tot de verplichtingen aan de milieucoördinator opgelegd overeenkomstig bovenvermeld dekreet
van 3 juni 1995 en de daaropvolgende uitvoeringsbesluiten, wordt slechts als grove schuld bepaald, het niet
naleven van of een inbreuk tegen de volgende verplichtingen, namelijk:
¾ Het niet regelmatig uitvoeren van controle op werkplaatsen , zuiveringsintallaties en afvalstromen; het
niet of niet tijdig rapporteren van de tekortkomingen die hij tijdens die controles aantreft en het niet of
niet tijdig uitwerken van voorstellen tot remediëring van de gevonden tekortkomingen;
¾ het niet waken over het naleven van emissie- en immissiemetingen en registratie;
¾ het niet bijhouden van een afvalstoffenregister of het niet naleven van de meldingsplicht.
Deze uitsluiting vindt haar toepassing niet wanneer de verzekeringnemer kan bewijzen dat het niet naleven
van deze verplichtingen de schade niet heeft veroorzaakt noch verergerd.
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